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EXCELÊNCIA EM GESTÃO NA CONSTRUÇÃO
Crise também pode ser indutora de novas oportunidades. Essa máxima tem sido de fato
verificada na área de Infraestrutura, quando vivenciamos no país o quase esgotamento
da capacidade de investimentos com recursos orçamentários na União, nos estados e nos
municípios.
Novas relações se estabelecem no mercado, envolvendo diretamente outros “players” – como
investidores, operadores – e também novas posturas empresariais, pautadas pelo Compliance
e pela eficiência.
Para as empresas, de todos os portes, que não perceberem e se prepararem adequadamente
para esses novos tempos, restará o saudosismo de práticas antigas com sua perda de valor de
mercado e de oportunidades.
Ao lado de diversas ações e trabalhos visando criar condições efetivas de negócios para um
maior número de empresas (PPPs, Concessões, Locação de Ativos, financiabilidade, segurança
jurídica, Matriz de Riscos), a Comissão de Infraestrutura volta também seu foco para o melhor
preparo das empresas, seja na gestão de negócios como também na governança corporativa.
O presente trabalho “Excelência em Gestão na Construção” deve funcionar como uma “terapia
de choque” aos empresários e técnicos que atuam na área de Infraestrutura. Ao destacar três
ferramentas utilizadas cada vez mais em soluções gerenciais (Custos e Despesas Base Zero,
Gerenciamento de Projetos e Fábricas Virtuais), o trabalho mostra o quanto é possível atuar em
prol de melhores resultados financeiros das empresas.
A CBIC em parceria com o SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – contou para a
realização desse trabalho com a experiência do Instituto Aquila, atuante em 16 países e em 120
segmentos dos setores público e privado.

José Carlos Rodrigues Martins
Presidente da Câmara Brasileira
da Indústria da Construção

Carlos Eduardo Lima Jorge
Presidente da Comissão
de Infraestrutura da CBIC
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1 - Apresentação

1 - APRESENTAÇÃO

CONTEXTUALIZAR O CENÁRIO ATUAL
O setor da construção no país vem sofrendo com a desaceleração da economia desde o último
semestre de 2014. O Governo com pouca margem de manobra para cortar gastos reduziu
para 61% os investimentos públicos. Os resultados do primeiro trimestre apresentados pelas
incorporadoras de capital aberto apontam que, apesar da melhora dos dados operacionais,
a receita setorial caiu e o resultado líquido piorou. Com a queda acumulada de lançamentos
nos últimos anos, o número de obras diminuiu bastante, resultando em menos composição
da receita, que passou a ser mais dependente da venda de unidades já prontas. O indicador
continua a refletir também distratos elevados, ainda que menores, em decorrência de menos
entregas.

Figura 1 - PIB da Construção Civil (*2017: Projetado)
Fonte: IBGE.

Os impactos têm sido fortes em toda a cadeia. No Brasil, períodos de alta e baixa são frequentes
e, ao longo de poucas décadas, participamos de vários deles. Muito se fala que os momentos de
crise servem para que as empresas possam se reinventar, cortar custos e se reestruturar para
saírem mais fortes depois. Essa máxima é verdadeira. O mercado financeiro interpreta bem essa
situação com a metáfora do touro e do urso.
O touro ataca os inimigos, chifrando-os de baixo para cima, simbolizando o otimismo dos
mercados. Já o urso ataca os inimigos de cima para baixo, simbolizando o ataque aos mercados
em baixa, muito propício para os que se prepararam para este momento. Desta forma,
podemos observar que em momentos de crise, nem todas as empresas perdem e no caminho
inverso, nos momentos de crescimento, nem todas as empresas ganham.

1 Dados divulgados pelo Tesouro Nacional no dia 27 de março de 2017.
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Informações disponíveis no Valor.

1 - APRESENTAÇÃO

QUAL É A DIFERENÇA?

O objetivo de qualquer empresa é gerar valor para os seus proprietários, promovendo o
aumento de sua riqueza. Destaca-se neste cenário, a importância da Gestão para que as
empresas possam criar e entregar valor.

A empresa que não se preocupa com eficiência
perde valor de mercado e oportunidades.
O desempenho realizado no passado não garante êxito no futuro. Assim, é preciso se apoiar
na Gestão para atingir o objetivo estabelecido pela alta administração da empresa da melhor
maneira possível, com o mínimo de erros ou dispêndios.
No passado, quando uma empresa de engenharia buscava um profissional para atuar na
área comercial, era primordial que o perfil selecionado tivesse bom relacionamento em
órgãos públicos. Observa-se atualmente que este profissional foi direcionado para a área de
desenvolvimento de novos negócios. Em contrapartida, hoje a área comercial demanda um
perfil de gestor muito mais técnico com foco em viabilidade de projetos e oportunidades de
mercado.
Se analisarmos a situação da construção no Brasil, podemos observar que o setor não
acompanhou a produtividade de mão de obra de outros setores.
•
•
•
•

Baixa performance da gestão e organização do trabalho e tarefas;
Execução ineficiente de tarefas físicas e com risco de acidentes;
Perda de tempo em deslocamentos entre tarefas e almoxarifado;
Falta de conhecimentos em novas tecnologias, métodos de construção
inovadores e novos materiais.
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Figura 2 - Labor productivity, gross value added per hour worked
Fonte: Organisation for Economic Co-operation per hour worked 2010.

Por outro lado, o setor é o que menos investe em automatização e digitalização, ocasionando
falhas em processos pouco automatizados, ineficiência na comunicação e coordenação entre
obra, departamentos suporte, arquitetos, clientes e governo.

Figura 3 - The construction industry
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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Percebe-se que, para uma mudança significativa deste cenário, a disseminação das práticas
de Gestão no setor da construção se faz importante. “Uma empresa somente demonstra
continuidade se, por meio de estratégias diferenciadoras, for capaz de executar uma Gestão
mais eficaz de seus negócios, atuando com vantagem competitiva no mercado” (Assaf Neto,
2011).

OBJETIVO DO TRABALHO:
O objetivo deste book é trazer para o segmento algumas metodologias e ferramentas que
auxiliem as empresas na evolução da sua gestão. O foco foi trabalhar 3 alavancas que atuem
diretamente no resultado financeiro das empresas.
Os impactos com a utilização destas metodologias poderão ser sentidos diretamente no
demonstrativo de resultado de exercício das empresas.
Uma organização moderna precisa ter domínio sobre:
• Seu valor agregado;
• Sua geração de caixa;
• Seu saldo financeiro.

Quais os caminhos para ser mais eficiente e eficaz?

Figura 4 - Foco do trabalho
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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Figura 5 - Soluções Gerenciais selecionadas para o Guia de Referência
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

ALAVANCA 1:
Trabalhar o custo de realização das obras, trabalhando o programa de redução de custos
e despesas por meio da Base Zero. Esta metodologia permite que todos os processos
finalísticos sejam revistos em função da sua tecnologia empregada e, consequentemente, a
qualidade obtida e o ritmo esperado (SLA) das entregas de obra. Todos os custos serão revistos
diante desta ótica.
O programa de Redução de Custos por meio da Base Zero é um modelo orçamentário
destinado a empresas que desejam revisar de forma criteriosa seus orçamentos.
Alternativo ao modelo tradicional, neste formato os processos essenciais e de suporte são
orçados tomando-se como base os recursos necessários para operarem de acordo com a
estratégia vigente da empresa.
O treinamento nesta metodologia auxiliará em:
• Realocar recursos de maneira criteriosa, de forma a se ter
o melhor retorno com o investimento;
• Eliminar desperdícios e contas inchadas que seriam automaticamente
aumentadas com um orçamento tradicional;
• Identificar e eliminar processos obsoletos na empresa;
• Refletir e justificar os gastos;
• Focar no futuro da organização.
O Programa Estrutural de Redução de Custos e Despesas por Meio da Base Zero tem como
ênfase a análise, revisão e avaliação de custos e despesas de forma estratégica na empresa.
O programa parte do princípio que os gastos precisam ser justificados dentro do ciclo
orçamentário levando-se em consideração a definição de cenários preestabelecidos e
priorizados.
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CONCEITO DE LIMIAR:
É o orçamento mínimo aceitável para o departamento realizar suas
atividades críticas/indispensáveis e atender às exigências legais.

CONCEITO DE INCREMENTO:
São despesas, custos, investimentos e projetos necessários para o
alcance do Planejamento Estratégico estabelecido.

Os objetivos do programa são de capacitar os gestores para:
• Realizar uma análise da eficiência de contas e contratos;
• Identificar oportunidades de valor agregado e níveis de serviço;
• Alinhar o orçamento ao plano estratégico da empresa;
• Alinhar o patamar limiar de gastos sem comprometer a operação.

ALAVANCA 2:
Programa que traduz para a realidade do projeto os conceitos de Gerenciamento de Projetos do
PMI (Project Management Institute) e IPA (Independent Project Analysis), e tem como objetivo
estabelecer ações que garantam que todos os projetos sejam executados no prazo e no
orçamento previstos e na qualidade requerida.
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Figura 6 - Etapas do programa de Excelência em Projetos
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Essa solução propõe a aplicação prática do Método de Gestão com a integração de todas
as áreas na busca dos objetivos das organizações. A metodologia utilizada se baseia na
implementação do método PDCA.
São etapas do programa:
1. Alinhamento estratégico;
2. Análise de viabilidade;
3. Planejamento;
4. Execução;
5. Encerramento.
Os objetivos do programa são de capacitar os gestores para:
• Forte controle do prazo;
• Controle de custo baseado no orçamento e também no desembolso;
• Escopo – Rigor nas solicitações de mudanças;
• Identificação dos riscos nos projetos;
• Foco na segurança (zero acidentes);
• Recuperação de impostos;
• Controle de pleitos (termos aditivos aos contratos).

ALAVANCA 3:
Foco nos outros custos dos processos de suporte da operação. A metodologia utilizada é
a Gestão de Processos por meio de Fábricas Virtuais. A solução é um modelo onde se
enxerga e gerencia a organização como um sistema, ou seja, um conjunto de processos que
transformam inputs em produtos e serviços. O foco é 100% o cliente do processo.
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A Fábrica Virtual possibilita à liderança focar esforços nas atividades restritivas do processo,
transformando a gestão estática em dinâmica, de forma a entregar os melhores produtos e
serviços com o menor tempo e os mais baixos custos.
Através do Modelo de Gestão Fábricas, visualizamos:
• As interfaces entre as áreas;
• A interdependência de entregas;
• Definição clara de responsabilidades sobre cada etapa do processo;
• Pontos de gargalos e melhorias;
• Indicadores de performance definidos para os processos críticos.
Resultados Esperados:
• Visão holística dos processos e com foco no cliente;
• Visão de Fábrica dos Processos, incluindo processos de Suporte;
• Melhoria na eficiência dos processos;
• Melhoria em qualidade de serviços e prazos de entrega;
• Maior assertividade nos reprojetos de processos e reestruturação
organizacional;
• Diferenciais Técnicos;
• Mapeamento dos processos-fim e suporte com foco em resultados;
• Fácil visualização dos gargalos dos processos;
• Reprojeto dos processos a partir de cenários reais com base em fatos e dados.
Os resultados de melhoria dos processos são imediatos.
Para que qualquer iniciativa seja bem-sucedida, o que se torna extremamente particular é a
maneira de implementação e transferência do conhecimento ofertado às organizações. Os
resultados surpreendentes alcançados no dia a dia em nossos projetos são frutos dos 3 pilares
demonstrados a seguir:

ALTA ADMINISTRAÇÃO
O presidente da empresa e a sua equipe de comando devem possuir notória competência e
notório saber, ou seja, devem entender o sistema da construção e dominar todos os processos
de negócio.
É atribuição da liderança da empresa:
• Definir a ambição e a visão de futuro da empresa;
• Definir as iniciativas estratégicas que suportarão a visão;
• Homologar os novos processos, especialmente aqueles que trarão vantagens competitivas;
• Definir os níveis tecnológicos que serão aplicados aos processos;
• Contratar os melhores Recursos Humanos.

25

1 - APRESENTAÇÃO

A liderança deve entender o sistema ao qual está inserida e conhecer profundamente quem são
todos os envolvidos com o seu negócio. Geralmente, os Stakeholders envolvidos com o negócio
têm objetivos extremamente antagônicos. Fornecedores querem vender o máximo ao maior
preço, a mão de obra pressiona por melhor remuneração, tributos são compulsórios, clientes
querem qualidade, preço e prazo ao menor custo, concorrentes nos fazem conceder descontos,
o sistema financeiro quer garantias e altas taxas de retorno e os órgãos reguladores impactam
diretamente no nosso negócio.
É importante conhecer cada detalhe destes componentes, pois são nos detalhes que estão
escondidas as grandes oportunidades.

Figura 7 - Agentes envolvidos com o meu negócio
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Por outro lado, é importante dominar os processos de negócio. A liderança precisa conhecer
profundamente quais são os meios para se produzir resultados e onde é preciso explorar a
eficácia nos processos essenciais, além de buscar ser competitiva (eficiente) nos processos de
suporte e competitividade.
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Figura 8 - Processos do negócio
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Figura 9 - Comparativo de produtividade
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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Figura 10 - Comparativo de produtividade
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

ORGANIZAÇÃO
No fator crítico da organização, temos as pessoas:
• Foco em produtividade e competitividade;
• Conduzem processos, operações, tarefas e instrução de trabalho;
• Cumprem os padrões;
• Garantem a execução e Cumprimento do Orçamento.

A EQUIPE DEVE ESTAR FOCADA NO ATENDIMENTO,
SATISFAÇÃO E ENCANTAMENTO DOS CLIENTES.
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DISCIPLINA

RITUAIS DE GESTÃO
A finalidade dos rituais é acompanhar a execução e entregas do projeto, avaliar o ritmo de
trabalho e realizar eventuais ajustes de rumo. Para alcançar os resultados pactuados, são
necessários vários rituais de gestão e isso exige muita disciplina.
Por meio da prática dos Rituais de Gestão, os resultados são acompanhados mês a mês,
além de verificar se o que foi entregue está de acordo com o que foi anteriormente pactuado.
Mensalmente, o árbitro designado pelo projeto fará uma análise das entregas previstas no ritual
de gestão e homologará o trabalho.

Figura 11 - Rituais de Gestão
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Ao término da etapa de diagnóstico, a curva de ganho é pactuada com o cliente, que também
validará a evolução da captura dos mesmos em cada ritual de gestão.
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EXPERIÊNCIA DO INSTITUTO AQUILA NO SETOR
O Instituto Aquila vem desenvolvendo nos últimos anos, em vários países do mundo, as
melhores soluções gerenciais. Reunimos cerca de 400 profissionais, que atuam em 16 países,
liderados por 6 referências técnicas. Nosso banco de melhores práticas abrange experiências
em 120 segmentos dos setores público e privado. Por isso, somos capazes de gerar resultados
mais rápidos e consistentes.
É nosso compromisso entregar de forma clara e precisa os resultados mensais e os próximos
passos. Assim, nossos clientes veem seus investimentos retornando em ganhos reais, mês após
mês.
O portfólio de soluções gerenciais do Instituto vem sendo aplicado no segmento de Construção
Civil e do Mercado Imobiliário por várias vezes.

Figura 12 - Portfólio de Soluções Gerenciais do Instituto Aquila
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Ser competitivo é o objetivo de toda organização. Através da parceria com o Instituto Aquila,
muitas organizações estão conseguindo superar este momento de reflexão do nosso país. Os
resultados alcançados com a aplicação das nossas soluções são indicados e homologados
em nossos clientes nos relatórios oficiais, tais como Demonstrativos de Resultado e Balanços.
Alguns destes resultados são apresentados na Figura 13.
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Figura 13 - Resultados alcançados no segmento de Construção Civil e Mercado
Imobiliário com aplicação das soluções gerenciais do Instituto Aquila
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Este Guia de Referência foi desenvolvido em parceria com a CBIC com o objetivo de auxiliar os
seus associados a implantarem suas diretrizes estratégicas, obtendo resultados de curto prazo
de forma estrutural e consistente.
Com foco no segmento de Construção Civil e do Mercado Imobiliário, foram selecionadas as
soluções gerenciais que abordam a melhoria da competitividade e do resultado financeiro.
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CONCEITOS FUNDAMENTAIS
Organização “é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar
objetivos comuns. Por meio de uma organização é possível se alcançar objetivos que seriam
inatingíveis para uma única pessoa” (Maximiano, 1992).
“Criar e distribuir valor suficiente para todas as partes interessadas de forma a garantir que cada
Stakeholder continue a fazer parte do sistema corporativo é o maior objetivo das organizações”
(Freeman, 1984).

Figura 14 - Representação de uma organização
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Cria-se e entrega-se valor através de Gestão.
Gerenciar é identificar oportunidades e resolver problemas.
O objetivo de buscar oportunidades é trazer impacto nos resultados financeiros de uma
organização, conforme demonstrado na Figura 15 ao lado:
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Figura 15 - Impacto do gerenciamento no Demonstrativo de Resultado
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Oportunidade é o resultado não desejado de um processo, vide Figura 16.

Figura 16 - Definição de oportunidade
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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Existem oportunidades em todas as organizações, por exemplo:

GARGALO CRÔNICO
Quando os macroprocessos da cadeia de valor possuem capacidade
suficiente de produção, porém, um deles não consegue, de forma
recorrente, entregar o volume requerido, é necessário estabelecer
uma Equipe de Alta Performance.

PERFORMANCE DISTANTE DA META

Mesmo que haja um gargalo mais evidente ao longo da cadeia de
valor, se outros processos também não conseguem entregar a
produção no nível estabelecido no planejamento da empresa, eles
também se tornam campos de oportunidade para início de uma
Equipe de Alta Performance.

QUALIDADE FORA DAS ESPECIFICAÇÕES
Algumas vezes, o volume de produção encontra-se aceitável, porém,
algum parâmetro de qualidade que esteja constantemente fora
das especificações provoca a demanda por uma Equipe de Alta
Performance para a solução deste problema.

Logo, as oportunidades surgem de duas maneiras, conforme demonstrado na Figura 17.

Figura 17 - Tipos de oportunidades
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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Capturam-se as oportunidades através de duas alavancas:

Figura 18 - Alavancas de captura de oportunidades
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Método

“é um conjunto de etapas, ordenadamente dispostas, a serem vencidas
na investigação da verdade, no estudo de uma ciência ou para alcançar
determinado fim” (Galliano, 1979, p.6).
“é um conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, com maior
segurança e economia, permite alcançar o objetivo” (Lakatos & Marconi, 1991).

Ferramentas são técnicas e dispositivos estatísticos que visam captar, processar e dispor
informações para que possam ser transformadas em novos conhecimentos.

Figura 19 - Exemplos de ferramentas utilizadas na captura de oportunidades
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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Logo, o Método PDCA é o caminho para alcançar metas e produzir resultados. É a base do
Gerenciamento.
Aplica-se a Metodologia PDCA executando 4 etapas. Elas são descritas nos próximos capítulos,
vide Figura 20.

Figura 20 - Método PDCA
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

PLAN – ETAPA DE PLANEJAMENTO
A Etapa de Planejamento consiste em definir antecipadamente um conjunto de ações ou
intenções.

1º PASSO: LOCALIZAR OPORTUNIDADES
É fundamental neste primeiro passo que se consiga identificar de forma clara e quantificável a
oportunidade. No capítulo de Conceitos Fundamentais define-se oportunidade.
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Para localizá-la, precisa-se percorrer todo o processo na busca dos sintomas que apontem para
as doenças, vide Figura 21.

Figura 21 - Fontes de Lacunas
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Utiliza-se também na prática algumas ferramentas para identificar as oportunidades, tais como:
a análise histórica (Figura 22) e/ou análise comparativa usando benchmarking (Figura 23 e
Figura 24).

Figura 22 - Análise Histórica
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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Se um resultado já foi realizado no passado, geralmente podemos repeti-lo.
A realização da análise comparativa presume a utilização de indicadores de gestão, vide Figura 23.

Figura 23 - Definição de indicadores para elaboração da análise comparativa
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Figura 24 - Exemplo de análise comparativa e os tipos de benchmarking
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

As informações para traçar os benchmarks podem ser encontradas na Controladoria, no
setor Financeiro e diretamente nas unidades de negócio da empresa para os casos de
benchmark interno. Já para os benchmarks competitivo e funcional encontramos em revistas
especializadas do setor, jornais (SA é obrigada a divulgar os resultados), sites do IBGE, Valor
Econômico, Associações de classe. O passo de localização da oportunidade termina com o
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cálculo da lacuna financeira. A lacuna financeira nos auxilia na identificação da oportunidade
que mais impacta no resultado almejado. A Figura 25 exemplifica o cálculo da lacuna financeira
do indicador de retrabalho (%).

Figura 25 - Exemplo do cálculo da lacuna financeira da oportunidade identificada
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

2º PASSO: ANÁLISE DE FATOS E DADOS
Na Análise de Fatos e Dados desdobra-se o problema e identifica-se onde ele realmente ocorre.
Divide-se uma oportunidade ampla em desafios menores, a fim de identificar as oportunidades
críticas a serem atacadas.
O desdobramento é realizado através da investigação das características específicas do
problema com uma visão ampla e sobre vários pontos de vista, vide Tabela 1.
Tabela 1 - Formas de Estratificar o Problema
TIPO
Tempo
Lugar
Tipo

Sintoma
Outros Fatores

DESCRIÇÃO
Mês, período, dia da semana, hora.
Estado, região, planta, máquina, área,
posição.
Matéria-prima, produto.
Tipo de comprador (valor, passivo,
conveniência, agressivo).
Justificativa do cliente, defeito, ocorrência.
Turno, operador, método, processo,
instrumentos.
De medida, condições do tempo, ferramentas.
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Análise de Passagem, Análise de Pareto e Diagrama de Árvore são algumas das ferramentas
que permitem uma melhor visualização desta estratificação, vide Figuras 26, 27 e 28,
respectivamente.

Figura 26 - Exemplo de Análise de Passagem
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

O Diagrama de Pareto é um tipo específico de histograma, ordenado por frequência de
ocorrência, que mostra quantos defeitos foram gerados por tipo ou categoria de causa
identificada. As ações propostas posteriormente para bloquear ou minimizar o impacto do
problema no resultado devem ser preferencialmente e prioritariamente relacionadas com os
problemas que estão causando o maior número de defeitos.
A Lei de Pareto afirma que um número relativamente pequeno de causas normalmente
produzirá a grande maioria dos problemas ou defeitos. Recomenda-se a aplicação do princípio
80/20, em que 80% dos problemas se devem a 20% das causas.

Figura 27 - Exemplo de Análise de Pareto
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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O Diagrama de Árvore identifica a relação de dependência entre os processos, define uma
estratégia de abordagem ou aborda uma visão da sua estrutura a partir dos caminhos
apresentados.

Figura 28 - Exemplo de Diagrama de Árvore
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

3º PASSO: PROCESSO É CAPAZ?
Uma vez identificada e desdobrada a oportunidade, é preciso verificar se é possível capturá-la.
O fluxo para a verificação se o processo é capaz é apresentado na Figura 29.

Figura 29 - Fluxo de Verificação se o Processo é Capaz
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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Se preliminarmente o processo atual é capaz deve-se executar o “4º passo: Sim: Ver, Julgar e
Agir”.
Caso contrário, deve-se executar o “5º passo: Definir a meta e montar um plano de ação”.

4º PASSO: SIM: VER, JULGAR E AGIR
Ações Ver, Julgar e Agir são ações que podem ser executadas imediatamente e trazem
resultados de impacto imediato, vide Figura 30.

Figura 30 - Representação das Ações Ver, Julgar e Agir
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Alguns exemplos de ações Ver, Julgar e Agir são apresentados na Tabela 2 abaixo.

Tabela 2 - Exemplos de Ações Ver, Julgar e Agir
CAUSAS
Operadores não têm compromisso com a
meta.
Os parafusos dos clamps do molde estão
desajustados.
As canaletas para ar, sucção e energia são
abertas.
Falta de procedimento de setup para Tempo/
hora de ajuste do robô para mudança de
modelo.
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AÇÕES VER E AGIR
Implantar quadros de gestão à vista na
produção.
Estabelecer rotina de regulagem dos clamps
do molde.
Instalar janelas nas canaletas somente na
área de ar, sucção e energia.
Criar procedimento de setup do robô
(dispositivos).
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Algumas ações que têm impacto imediato nos resultados financeiros são tomadas de maneira
mais direta através de atualizações e/ou elaborações de Políticas e Decretos, vide Figura 31.

Figura 31 - Exemplos de ações Ver, Julgar e Agir por tipo de metas
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

5º PASSO: NÃO: DEFINIR A META E MONTAR PLANO DE AÇÃO
Define-se Meta da seguinte forma:
• Onde queremos chegar;
• Tem um dono definido (pessoa física);
• É factível e desafiadora;
• É rigorosamente perseguida;
• Meta = Objetivo + Prazo + Valor.
Por exemplo:

As metas estabelecidas devem estar alinhadas com a estratégia e as responsabilidades
atribuídas e alinhadas com cada colaborador da empresa, vide Figura 32.
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Figura 32 - Alinhamento de Metas com todos os Responsáveis
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Há três tipos de Metas: Esforço Próprio, de Área e de Influência, conforme apresentado
na Figura 33.

Figura 33 - Tipos de Meta
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Um bom plano de ação é elaborado a partir da Identificação das causas que impedem a
captura de uma oportunidade, de acordo com a sequência abaixo:

Figura 34 - Etapas de Identificação das Causas
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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Para o sucesso do Brainstorming devem-se seguir as regras abaixo:
• Críticas são rejeitadas: o princípio do julgamento não pode operar;
• Criatividade é bem-vinda: os participantes devem ser encorajados a sugerir qualquer ideia
que venha à mente, sem preconceitos e sem medo de julgamentos ou avaliações precoces. As
ideias mais desejáveis são aquelas que inicialmente parecem ser sem domínio e muito longe
do que poderá ser uma solução. É necessário deixar as inibições para trás enquanto se geram
ideias;
• Quantidade é necessária: quanto mais ideias forem geradas, maior a possibilidade de se
encontrar uma boa ideia. Quantidade gera qualidade;
• Combinação e aperfeiçoamento são necessários: deve-se encorajar a geração de ideias
adicionais para a construção e reconstrução sobre as ideias dos outros.
Além das regras é fundamental a execução dos passos citados abaixo:
• Reunir todos que possam contribuir na identificação das causas do problema;
• Todos devem sugerir causas focadas no problema;
• As causas são dispostas em um Diagrama de Causa e Efeito (“Espinha-de-Peixe”) de acordo
com a relação de causa e efeito;
• O grupo continua discutindo com o objetivo de descobrir as causas principais do problema.
(“Técnica dos Porquês”);
• O grupo prioriza as causas raízes mais importantes através de votação.

Na Figura 35, está descrito o perfil e as atribuições de cada um dos participantes.
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Figura 35 - Perfil e Atribuições dos Participantes do Brainstorming
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

O Diagrama de Causa e Efeito, também conhecido com “Diagrama de Ishikawa”, “Diagrama
Espinha-de-peixe” ou “Diagrama 6M“, é uma forma de dispor as ideias relacionando as causas
identificadas com o seu respectivo efeito.
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Figura 36 - Diagrama de Causa e Efeito
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Para cada causa primária identificada no Diagrama de Causa e Efeito deve-se praticar o passo
dos “5 Porquês?” identificando a causa secundária, causa terciária, assim por adiante, até que
se identifique a causa fundamental ou causa raiz. Recomenda-se sinalizar e enumerar as causas
mais prováveis, sempre que possível no último nível dos “Porquês”, conforme sinalizado em
vermelho na Figura 37.
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Figura 37 - Identificação e Sinalização da Causa Fundamental
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

A Priorização é realizada aplicando-se a seguinte regra: cada participante avalia o Impacto (1,
3 ou 5) e a Frequência (1, 3 ou 5) de cada causa. A nota da causa é obtida pela multiplicação do
Impacto pela Frequência, vide Figura 38.

Figura 38 - Priorização das Causas Identificadas
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Quanto maior o produto entre o Impacto e a Frequência, maior é a prioridade para tratar a
causa.
Para cada causa priorizada no passo de Avaliação do Processo deve-se propor pelo menos uma
ação a fim de bloquear ou minimizar o impacto desta causa no resultado.
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O Plano de Ação é uma ferramenta utilizada para organizar tudo o que precisa ser feito, como
ser feito, por quem, quando, onde e por que fazer, em um único documento de fácil atualização
e acompanhamento por todos os envolvidos. A Figura 39 e a Tabela 3 contêm as informações
mínimas e as orientações de preenchimento do Plano de Ação.

Figura 39 - Modelo de Plano de Ação
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Tabela 3 - Orientações de preenchimento do Plano de Ação
COLUNA
O quê

Quem

Quando

Onde
Por quê
Como

ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO
• Utilizar sempre um verbo no infinitivo (trocar, treinar, modificar) para
descrever a ação;
• Atenção para não utilizar ações que não sejam capazes de realizar um
bloqueio efetivo da causa raiz, como: “garantir”, “manter”, etc.
• Sempre deve conter o nome de uma ÚNICA pessoa, não deve ser
preenchido com departamentos ou cargos;
• Esta pessoa não é necessariamente o executante da ação, mas é o
responsável pela execução da ação. Poderá executar pessoalmente
a tarefa ou coordenar a execução, delegando atividades para outras
pessoas.
• Sempre uma data específica (dia, mês e ano), não deve-se utilizar
prazos subjetivos como “sempre que necessário”, “imediatamente”,
“permanente”, daqui a 30 dias, etc.;
• Colocar início e término (previsto e realizado).
• Local onde a ação será executada.
• Descreve a razão para a execução da ação proposta, normalmente
iniciando-se com “Para”.
• Quase todas as ações de um Plano possuem um grau de complexidade
que exige detalhamento para que haja plena compreensão da ação;
• Tente colocar todas as etapas de detalhamento possíveis como subitens
e sempre que tiver diferentes responsáveis, assim como datas, deve-se
relacionar os nomes e datas;
• Utilizam-se verbos no gerúndio (verificando, analisando, trocando,
comprando) para detalhar a execução da ação.
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O que NÃO colocar em um Plano de Ação:
• Intenções, ações não mensuráveis e/ou genéricas (Ex.: “Aumentar a atuação”, “Melhorar o
processo”, “Redistribuir carteira”, “Focar em contratos”, “Analisar os desvios”, “Obter dados
para identificar a causa”, “Definir ações”; “Reunir com a área cliente”);
• Atividades da rotina: (Ex.: “Acompanhar pauta”; “Realizar reuniões diárias para verificar
resultados” - para esses casos a ação deve ser “implementar a rotina” ou “alterar a rotina que
hoje não atinge a meta”);
• Prazos não definidos ou muito longos: (“fev/18”; “daqui a 3 meses”, 31-dez-2018);
• Prazo de início não realista (“hoje” ou “imediato”).
Ao final da elaboração do Plano de Ação deve-se verificar:
•
•
•
•
•
•
•
•

As ações são viáveis, simples, executáveis e suficientes para o alcance do RESULTADO?
Como as ações propostas irão contribuir para o alcance das metas?
O prazo previsto para as ações está alinhado com o prazo para alcançar a meta?
A ação proposta está suficientemente clara de forma a garantir a sua execução dentro do
prazo previsto?
A responsabilidade pela execução das ações está bem distribuída?
Os responsáveis pela ação têm conhecimento da ação, concordam com a sua execução e têm
autoridade sobre o processo?
Os envolvidos têm conhecimento técnico para executar as ações?
As ações direcionadas a outras áreas foram negociadas com as mesmas?

Dica: Não se esqueça de promover ampla divulgação do Plano para todos os envolvidos.
O processo de Comunicação é fundamental para a execução das ações planejadas.

DO – ETAPA DE EXECUÇÃO
6º PASSO: TREINAR OS ENVOLVIDOS
Muitas das ações propostas são ações que modificam os processos, ou a rotina dos executantes
no dia a dia. Neste caso, necessita atualizar ou mesmo alterar as documentações dos processos
e treinar todos os colaboradores envolvidos na sua execução.
Utilizar-se dos canais de comunicação de acordo com o público-alvo aumenta em muito a
absorção de conhecimento dos participantes em um treinamento, vide Figura 40. Para um
público-alvo heterogêneo é interessante a utilização dois ou mais canais.
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Figura 40 - Canais de Comunicação
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

É muito comum a dificuldade das pessoas em administrar o tempo ou até mesmo em conciliar
as ações planejadas com a rotina do dia a dia. A gestão do tempo vem auxiliá-las a resolver este
impasse, vide Figura 41.

Figura 41 - Representação da Gestão do Tempo
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

7º PASSO: EXECUTAR AÇÕES VER, JULGAR E AGIR
Devemos sempre começar pela execução das Ações Ver, Julgar e Agir, pois a partir destas ações
já é possível iniciar a obtenção dos primeiros resultados.
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8º PASSO: EXECUTAR OS PLANOS DE AÇÃO
Executar os Planos de Ação consiste em implantar as ações definidas na etapa de
planejamento, obedecendo aos requisitos das tarefas e o prazo estipulado, garantindo o melhor
bloqueio das causas priorizadas.
Planejar por si só não garante o resultado. O atingimento dos resultados depende de dois
fatores:
• As ações definidas são suficientes para alcançar os resultados;
• As ações foram executadas no prazo e da forma como foram planejadas.
Evidenciar a execução da ação e atualizar o status de execução nas ferramentas de
acompanhamento são passos fundamentais, pois existem ações com relações dependentes de
términos para iniciá-las.

CHECK – ETAPA DE VERIFICAÇÃO
9º PASSO: GESTÃO À VISTA
Implantar a Gestão à Vista consiste na divulgação in loco dos principais resultados, desvios,
ações propostas, melhores práticas, etc. Através dela é possível acompanhar o desempenho
das atividades, dar transparência e visibilidade para as metas de uma unidade e fortalecer a
cultura de acompanhamento dos indicadores.
Com a rotina do Ritual de Gestão implantada e a divulgação constante da Gestão à Vista nos
quadros de parede e/ou monitores de departamentos, setores, corredores, refeitórios, etc., há
uma maior exposição dos responsáveis pelos resultados da empresa e consequentemente uma
melhora no comprometimento de todos colaboradores em prol das metas estabelecidas.
Dica: A Gestão à Vista deve ser atualizada constantemente e exposta de forma clara e
objetiva, para que todos possam, sem esforço, compreendê-la.

10º PASSO: RITUAIS DE GESTÃO
Ritual de Gestão é a rotina de acompanhamento de resultados e ações visando garantir o
alcance das metas estabelecidas, vide Figura 42.
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Figura 42 - Foco do Ritual de Gestão
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Critérios para Identificação de possibilidades de cenários de resultados alcançados e ações
realizadas, visando analisar criticamente a situação do indicador e as possíveis contramedidas
são apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 - Análise de Cenários (Metas versus Ações) e Recomendações
CENÁRIOS
Cenário 1:
Muito embora
as ações
tenham sido
implementadas,
a meta não foi
atingida

Cenário 2:
Não foi possível
executar as
ações conforme
previsto e a meta
não foi atingida

RESULTADOS

AÇÕES

Meta do mês não % de Ações
atingida
Concluídas Alto
Meta do ano
não atingida

RECOMENDAÇÕES
1) Identifique as causas negativas
que provavelmente apareceram
no período analisado.
2) Verifique se as ações ainda não
realizadas serão suficientes para
alcançar a meta do ano.
3) Se as ações não são suficientes,
promova análise e elabore novas
ações.

Meta do mês não % de Ações
1) Identifique os motivos da não
atingida
Concluídas Baixo
realização do plano previsto
(Dificuldades ou impedimentos).
Meta do ano não % de Ações
2) Defina contramedidas sobre estes
atingida
Atrasadas Alto
motivos levantados.
3) Reprograme as ações, registrando
novos prazos sem alterar as datas
previstas iniciais.
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CENÁRIOS
Cenário 3:
As ações foram
executadas e as
metas atingidas

RESULTADOS

AÇÕES

RECOMENDAÇÕES

Meta do mês
atingida

% de ações
concluídas alto

1) Verifique se a meta foi alcançada
100% devido às ações concluídas.
Se sim:
a) Identifique quais foram as ações
que influenciaram os resultados
obtidos.
b) Promova a revisão de padrões
incorporando as ações de
sucesso identificado.
c) Oriente o treinamento dos
operadores nos padrões
revisados.

Meta do ano
atingida

Se não:
a) Verifique por que as ações
propostas foram fracas?
b) Identifique quais foram as outras
causas positivas que provocaram
o atingimento da meta.
Cenário 4:
A meta foi
alcançada sem
que as ações
tenham sido
implementadas
conforme
previsto
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Meta do mês
atingida

% de Ações
Concluídas
Baixos

1) Identifique a causa positiva que
provocou o atingimento da meta.

Meta do ano
atingida

% de Ações
Atrasadas Alto

2) Identifique os motivos da não
realização do plano conforme
previsto (dificuldades ou
impedimentos).
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Na Figura 43 está esquematizada a rotina do Ritual de Gestão.

Figura 43 - Esquematização da rotina do Ritual de Gestão
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

As reuniões mensais e trimestrais são a formalização do controle e a validação do planejamento
do próximo mês e trimestre respectivamente.

ACTION – ETAPA DE AGIR
11º PASSO: AÇÕES CORRETIVAS
Se não houver atingimento do resultado esperado mesmo após a execução das ações
propostas, é necessário agir corretivamente.
Neste caso, deve-se voltar e recomeçar a tratativa do segundo passo do PDCA, ou seja, girar o
PDCA novamente.
Novas ações, também denominadas de contramedidas, devem ser propostas e executadas
para garantir o quanto antes o resultado almejado.
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12º PASSO: PADRONIZAÇÃO
Se as ações propostas e executadas foram suficientes para atingir o resultado esperado, é
necessário padronizá-las e divulgá-las para prevenir a reincidência do problema e garantir o
resultado.
Da mesma forma que existe a Metodologia PDCA, há uma metodologia específica para a
padronização, denominada de Metodologia SDCA, vide Figura 44.

Figura 44 - Melhoria versus Rotina
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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A padronização é realizada através das atualizações das documentações dos processos,
vide Figura 45.

Figura 45 - Documentações dos Processos
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

A divulgação pode ser feita de várias maneiras, tais como: treinamento dos colaboradores
envolvidos nos documentos de processos que sofreram alterações, divulgação na Gestão à
Vista, divulgação via comunicados internos, etc.
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3 - REDUÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS POR MEIO DA BASE ZERO

CONCEITUAÇÃO E APLICAÇÕES DA METODOLOGIA
O programa de Redução de Custos e Despesas por meio da Base Zero é um modelo
orçamentário destinado a empresas que desejam revisar de forma criteriosa seus orçamentos
através da elaboração do Orçamento Base Zero (OBZ) e da Gestão Matricial com foco de
atuação nos custos operacionais e todos os outros custos e despesas, variáveis ou fixas, vide
Figuras 46 e 47.

Figura 46 - Modelo Orçamentário de Redução de Custos e Despesas por meio da
Base Zero
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Figura 47 - Foco de Atuação do Modelo Orçamentário
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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Alternativo ao modelo tradicional, neste formato os processos essenciais e de suporte são
orçados tomando-se como base os recursos necessários para operarem de acordo com a
estratégia vigente da empresa, vide Figura 48.

Figura 48 - Orçamento Tradicional versus Orçamento Base Zero
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

APLICAÇÃO NO SEGMENTO
O programa de Redução de Custos e Despesas por meio da Base Zero vem ganhando cada vez
mais adeptos no Brasil e no mundo devido principalmente aos resultados atingidos em um
curto período de tempo.
Os segmentos de concessão rodoviária, aeroportos e transporte em trens tiveram grande
aceitabilidade e resultados expressivos, tais como mostrados na Figura 49.

Figura 49 - Resultados do Orçamento Base Zero
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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CONCEITOS FUNDAMENTAIS
O programa de Redução de Custos e Despesas por meio da Base Zero é implementado em 5
etapas, conforme o esquema apresentado na Figura 50.

Figura 50 - Etapas de Implementação do Programa de Redução de Custos e Despesas
por meio do OBZ
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

MATRIZ ORÇAMENTÁRIA
DEFINIÇÃO DA MATRIZ
Para a elaboração da Matriz conforme a Figura 51, se faz necessário o entendimento de alguns
conceitos básicos, tais como:
• Organograma/Cadeia de Valor representam onde ocorrem os gastos;
• Pacotes são agrupamentos de contas contábeis (itens de despesas) similares e representam
quais são os gastos;
• Contas ou itens de despesas representam o nível de abertura da contabilidade.
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Figura 51 - Modelo de Matriz
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

DEFINIÇÃO DOS GESTORES
A definição dos Gestores é fundamental para o sucesso do programa. Eles desempenharão as
seguintes atribuições respectivamente:

•
•
•
•

Gestores de Produtividade
Executar a rotina da sua unidade;
Monitorar os gastos;
Implementar as ações propostas;
Negociar e validar suas metas com os gestores especialistas.

•
•
•
•

Gestores de Competitividade
Monitorar os gastos – Controle (Xerife);
Monitorar os indicadores de performance;
Propor alternativas, padrões e melhores práticas;
Negociar metas desafiadoras com os Gestores de Produtividade.
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IDENTIFICAÇÃO E PRIORIZAÇÃO
DAS OPORTUNIDADES

Figura 52 - Identificação das Oportunidades através da Avaliação dos Parâmetros de
Preço e Consumo
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

A priorização das oportunidades identificadas deve obedecer às seguintes regras:
• Os critérios devem estar alinhados ao objetivo estratégico da empresa;
• Os cenários são classificados por ordem de importância de acordo com os benefícios que
trazem para a empresa;
• Aqueles que ultrapassarem a linha de gastos serão revisados ou rejeitados.

ELABORAÇÃO DAS AÇÕES DE VER, JULGAR E AGIR
Ações de Ver, Julgar e Agir são ações de alto impacto e fácil implementação devem ser
executadas imediatamente.

Figura 53 - Plano de Ação Estrutural e Ações Ver, Julgar e Agir
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

66

3 - REDUÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS POR MEIO DA BASE ZERO

Alguns dos exemplos de Ações de Ver, Julgar e Agir são as políticas, decretos e regulamentos.
• A Política contém o direcionamento estratégico sobre uma determinada função/atividade.
Exemplo: Política Comercial, Politica de Viagens, Política de TI, etc.
• O Decreto estabelece ou modifica regras e critérios. Tem caráter temporário. Exemplo:
Novo limite de valor para compra de passagens aéreas, Regra para utilização de transporte
executivo, etc.

ANÁLISE TÉCNICA DOS GASTOS
AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA
Carta de Diretrizes do Presidente
A Formulação identifica o resultado desejado.
O Orçamento identifica os insumos necessários.

Figura 54 - Relação entre a Formulação Estratégica e o Orçamento Base Zero
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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Figura 55 - Exemplo de Carta de Diretrizes do Presidente
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

DEFINIÇÃO DOS CENÁRIOS
Os cenários são definidos de acordo com as definições estratégicas, em função do negócio e da
situação atual da organização.

DEFINIÇÃO DE ENTREGAS
AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS (DEIP)
O mapeamento dos produtos e serviços de uma unidade traz a possibilidade de avaliar
suas entregas, níveis de gasto e como esses recursos são utilizados. Possibilita uma
avaliação de seus gastos frente outras despesas da organização.

DEFINIÇÃO DE DRIVERS E INDICADORES (SLAs)
Driver é qualquer fator que causa uma mudança no custo de uma atividade.
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Tabela 5 - Exemplos de Drivers
GASTOS

DRIVERS

Custo com Veículos

Aluguel de carros, Revisões Periódicas, IPVA, Combustível

Telefonia Móvel

Quantidade de linhas, Plano de minutos, Plano de Dados, SMS

Confraternizações

Aniversariantes do mês, Páscoa, Natal, Festa de Final de Ano

Consultoria Sócio-Ambiental

Análise de água, Inventário de Carbono, Avaliação Ambiental
(Ruído, CO2, Poeira)

Indicadores SLAs (Service Level Agreement), em português, ANS – Acordo de Nível de
Serviço consiste num contrato entre duas partes: entre a entidade que pretende fornecer o
serviço e o cliente que deseja se beneficiar deste. Nestes SLAs ou ANS estão especificados,
detalhadamente, todos os aspectos do tipo de serviço que será prestado, assim como os prazos
contratuais, a qualidade do serviço e o preço a ser pago pelo trabalho.
Ou seja, os principais pontos do SLA podem ser resumidos em:
•
•
•
•
•

Definição dos resultados a serem obtidos;
Tempo de execução da atividade a ser desenvolvida;
Definir os responsáveis pelas atividades e o envolvimento que terão;
Definir as ferramentas que serão utilizadas;
Detalhar qual será a qualidade do trabalho que deverá ser entregue.

AVALIAÇÃO DAS ENTREGAS DE CADA UNIDADE DE ACORDO COM OS
CRITÉRIOS DO OBZ
A identificação dos produtos e serviços de uma unidade traz a possibilidade de avaliar suas
entregas, níveis de gastos e como esses recursos são utilizados. Mapear estes componentes
permite compreender a organização, de forma a avaliar seus gastos frente a outras despesas.

ELABORAÇÃO DAS PILHAS ORÇAMENTÁRIAS
A chave para o sucesso do OBZ está na identificação e avaliação das alternativas de atividades
que compõem os Pacotes de Decisão. Considerando duas análises:
• Diferentes maneiras possíveis de realizar uma atividade;
• Diferentes níveis de esforço de desempenho para a mesma função.
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Pacotes de Decisão podem ser definidos a partir do desdobramento contábil da empresa.
O agrupamento das diversas contas inter-relacionadas possibilita a exploração de todas as
atividades geradoras de custo da empresa.

DEFINIÇÃO DO ORÇAMENTO LIMIAR
Orçamento Limiar é o orçamento mínimo aceitável para o departamento realizar suas
atividades críticas/indispensáveis e atender às exigências legais.
Para definir um cenário limiar, deve-se levar em conta se os gastos atendem a algum dos
critérios abaixo:
•
•
•
•

Atender a capacidade produtiva planejada;
Atender a capacidades mínimas para operar o negócio;
Atender a acordos (Ex.: contrato de concessão);
Atender a exigência legal.

DEFINIÇÃO DE INCREMENTOS
Incrementos são despesas, custos, investimentos e projetos necessários para o alcance do
Planejamento Estratégico estabelecido.
• Identificar riscos;
• Alinhamento com as Diretrizes.

PRIORIZAÇÃO DE INCREMENTOS
Após a elaboração do Orçamento Limiar e dos Incrementos criam-se as pilhas orçamentárias de
cada unidade de negócio por ordem de prioridade, do mais prioritário ao menos prioritário,

70

3 - REDUÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS POR MEIO DA BASE ZERO

Figura 56 - Exemplo de Pilhas Orçamentárias de cada Unidade de Negócio
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

APROVAÇÃO DA PRIORIZAÇÃO DE INCREMENTOS
É fundamental que se identifique o ambiente em que se está trabalhando. Para cada ambiente
define-se o posicionamento da régua, mais comedido para os momentos de crise e mais
otimista para os momentos de crescimento. Desta forma, fica claro o que precisa reduzir ou ser
trabalhado para alcançar os resultados almejados.

Figura 57 - Classificação do Cenário Atual da Empresa
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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Devem-se classificar os cenários da seguinte forma:
Tabela 6 - Classificação dos Cenários
CLASSIFI CAÇÃO

DESCRIÇÃO

Importância Estratégica

Incremento contribui para que a empresa
atinja seus objetivos estratégicos.

Importância Operacional

Atividades que dependem deste incremento.

Retorno Financeiro

Alta rentabilidade prevista.

Custo-benefício

Relação favorável de custo-benefício.

Desconectado

Sem relação identificada.

Com a classificação dos incrementos levando-se em consideração o ambiente em que se está
trabalhando, elabora-se a pilha orçamentária do Presidente, conforme apresentado na Figura 58.

Figura 58 - Exemplo de Elaboração da Pilha Orçamentária da Presidência a partir da
Priorização dos Incrementos de cada Unidade de Negócio
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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Figura 59 - Exemplo de Priorização dos Incrementos entre as Unidades de Negócio
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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APLICAÇÃO DAS RÉGUAS EM FUNÇÃO DOS CENÁRIOS
APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO LIMIAR
O princípio básico para a aprovação do Orçamento Limiar é se ele atende todos os critérios
citados no tópico Definição do Orçamento Limiar.

APROVAÇÃO DE INCREMENTOS
Além da classificação dos cenários, Tabela 6, justificativa do gasto, retorno esperado que
auxiliam na priorização dos incrementos, é importante avaliar o risco ou perda no resultado
almejado da não execução de cada incremento não priorizado. Na Figura 60 temos um exemplo
do Formulário do Incremento.

Figura 60 - Exemplo do Formulário de Incremento
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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A aprovação do orçamento limiar e incremental deve ser feito em todos os níveis da
organização, conforme apresentado na Figura 61.

Figura 61 - Aprovação dos Cenários, Limiar e Incrementais, em todos os Níveis
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA COM A META DO ORÇAMENTO
A análise de consistência consiste em verificar quais os incrementos estão contemplados dentro
do orçamento definido. Neste momento é importante realizar os seguintes questionamentos:
• O orçamento garante a lucratividade almejada pela organização?
• Os incrementos são suficientes para implementar as estratégias do negócio?
Para os incrementos não priorizados, ou seja, não contemplados no orçamento, executa-se o
cancelamento da execução de gastos.
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Figura 62 - Exemplo de Análise de Consistência com a Meta do Orçamento
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO
TREINAMENTO
Muitas das ações propostas são ações que modificam os processos, ou a rotina dos executantes
no dia a dia. Neste caso, é necessário atualizar ou mesmo alterar as documentações dos
processos e treinar todos os colaboradores envolvidos na sua execução.

RITUAIS DE GESTÃO
Ritual de Gestão é a rotina de acompanhamento de resultados e ações visando garantir que o
realizado esteja aderente ao orçado.
A rotina de acompanhamento está apresentada na Figura 63 no capítulo Metodologia PDCA.
Obtêm-se os resultados, realizado aderente ao orçado, com muita disciplina e perspicácia,
identificando e tratando de forma rápida e assertiva os desvios, ou seja, propondo
contramedidas. Sendo assim, se faz necessário o acompanhamento da realização da pilha
orçamentária, bem como dos drivers, contratos e da execução das ações planejadas.
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Figura 63 - Instrumentos de Acompanhamento dos Resultados
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE UMA PÁGINA
O One Page Report (OPR) é um documento gerado após a aplicação da Metodologia PDCA para
a solução de problemas, que auxilia no entendimento dos resultados atuais da organização
bem como no que está sendo executado e proposto para a correção dos desvios. É uma
representação em apenas uma página que auxilia nas tomadas de decisões durante as reuniões
gerenciais de acompanhamento de resultados, vide Figura 64.
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Figura 64 - Exemplo de OPR
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

CASE

Figura 65 - Case Redução de Custos e Despesas por meio da Base Zero
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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A parceria firmada propôs implementar R$ 4,5 Milhões em ganhos de gestão em 12 meses de
trabalho. Ao todo foram identificados R$ 8,4 MM em oportunidades, dos quais R$ 4,3 MM
já estão implementados.

Figura 66 - Ganhos de Gestão
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

MEDIDAS IMPLEMENTADAS
•
•
•
•
•
•

Avaliação de horários de trabalho;
Revisão dos processos - redução FTE;
Otimização de transporte;
Campanha para redução de desperdício de material;
Otimização do consumo de energia;
Contratos de renegociação - internet , telefone e comercialização (rádios).
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EXEMPLO DE ANÁLISE REALIZADA

Figura 67 - Exemplo de Análise por Tipo de Despesa
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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CONCEITUAÇÃO E APLICAÇÕES DA METODOLOGIA
O programa de Gerenciamento Prático de Projetos visa preparar as empresas para o
gerenciamento de projetos com base nas técnicas atuais de gerenciamento vivenciadas por
nossa equipe de consultores em projetos de diversos tamanhos e nível de complexidade. O
curso fornece uma conceituação básica das principais escolas de gerenciamento como o PMI,
IPA e fundidas com o poderoso método PDCA.

APLICAÇÃO PARA O SEGMENTO
Divergências significativas do prazo contratual para o previsto, dos valores investidos e da
evolução física, alto custo de ingerência com pessoas, máquinas e materiais são algumas
oportunidades já capturadas em nossos clientes com grande êxodo.

Figura 68 - Resultados atingidos com a aplicação do programa de Gerenciamento
Prático de Projetos
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS
“Os projetos são frequentemente divididos em componentes mais facilmente gerenciáveis,
denominados de Subprojetos. Os subprojetos individuais podem ser chamados de projetos e
gerenciáveis como tal” - PMBOK 3ª edição.
Projeto:

“é um processo único, que consiste em um grupo de atividades coordenadas e
controladas com datas para início e término, empreendido para alcançar um
objetivo conforme requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, custo e
recursos” – ISO 10006-2003.
“é uma operação com restrições de tempo e de custo para realizar uma série de
entregas definidas (o escopo para cumprir os objetivos do projeto), atendendo a
requisitos de qualidade e outros” – IPMA Competence Baseline – ICB Versão 3.0.
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“é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou
resultado exclusivo” – PMBOK 4ª edição.

Um projeto nasce para atender a uma demanda, que pode ser interna ou externa à organização,
como:
• Requisitos de Negócio. Por exemplo: obtenção de uma certificação e expansão de uma
unidade;
• Oportunidades. Por exemplo: lançamento de um novo produto e solicitação do cliente;
• Solução de Problemas. Por exemplo: redução de custos e atendimento a normas legais.
Programa “é um grupo de projetos relacionados gerenciados de maneira coordenada para
se obter benefícios e controles não disponíveis se forem gerenciados individualmente”- The
Standard for Program Management – PMI.
Portfólio “é uma coleção de programas e/ou projetos agrupados para facilitar o efetivo
gerenciamento desse trabalho para atingir objetivos estratégicos” - The Standard for Program
Management – PMI.
Na Figura 69, apresenta-se uma esquematização de subprojetos, projetos, programa e portfólio.

Figura 69 - Representação de Portfólio, Programa, Projetos e Subprojetos
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Gerenciamento de Projetos “é a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e
técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos” - PMBOK 4ª edição.
O Gerente de Projeto é o responsável pela realização dos objetivos do projeto, tais
como: identificação das necessidades, estabelecimento de objetivos claros e alcançáveis,
balanceamento das demandas conflitantes de qualidade, escopo, tempo e custo e por fim
na adaptação das especificações, dos planos e da abordagem às diferentes preocupações e
expectativas das diversas partes interessadas.
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No balanceamento das demandas conflitantes, a qualidade do projeto é afetada pelo
balanceamento dos outros três fatores apresentados na Figura 70. A relação entre esses
fatores ocorre de tal forma que se algum dos três fatores mudarem, pelo menos outro fator
provavelmente será afetado, relação denominada de Restrição Tripla.

Figura 70 - Restrição Tripla
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Os gerentes de projeto também gerenciam projetos em resposta a incertezas. Um Risco do
Projeto é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo
em pelo menos um objetivo do projeto.
Um gerenciamento de projeto eficaz exige que a equipe de gerenciamento de projetos entenda
e use o conhecimento e as habilidades propostas pelo IPMA Competence Baseline (ICB), vide
Figura 71.

Figura 71 - Competências da Equipe de Projeto proposta pelo IPMA Competence
Baseline
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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Escritório de Projetos (PMO) é uma unidade organizacional que centraliza e coordena o
gerenciamento de projetos sob seu domínio.

CICLO DE VIDA
Ciclo de vida é o conjunto de fases do projeto, vide Figura 72.

Figura 72 - Ciclo de Vida do Projeto
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Cada fase é geralmente caracterizada pela entrega de um ou mais produtos, vide Figura 73.
Os produtos são os resultados mensuráveis de cada fase do projeto.

Figura 73 - Principais Produtos de cada Fase do Ciclo de Vida de um Projeto
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Não existe uma única melhor maneira para definir um ciclo de vida ideal do projeto. Porém,
a grande maioria deles compartilham diversas características em comum. Relacionam-se na
Figura 74 algumas destas características entre os ciclos de vida distintos.
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Figura 74 - Características em Comum dos Diversos Ciclos de Vida
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Os níveis de custos e de pessoal são baixos no início, atingem o valor máximo durante a fase
de execução e caem rapidamente conforme a finalização do projeto. O nível de incertezas é o
mais alto e, portanto, o risco de não atingir os objetivos é o maior no início do projeto. A certeza
de término geralmente se torna cada vez maior conforme o projeto continua. A influência
dos Stakeholders nas características finais do produto e no custo final do projeto é mais alta
no início e torna-se cada vez menor conforme o projeto continua. Contribui muito para esse
fenômeno o fato de que o custo das mudanças e da correção de erros geralmente aumenta
conforme o projeto continua.
A maturidade da organização em relação ao seu sistema de gerenciamento de projetos, sua
cultura, seu estilo, sua estrutura organizacional e seu escritório de projetos também influenciam
no projeto. Um esquema com a influência da estrutura organizacional em relação ao percentual
da receita dependente de projetos está apresentado na Figura 75.

Figura 75 - Arquitetura Organizacional
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
As ideias surgidas no Planejamento Estratégico devem ser identificadas e agrupadas conforme
seus objetivos comuns. Exemplos dos objetivos comuns são apresentados na Figura 76.

Figura 76 - Exemplos de objetivos comuns das ideias surgidas no Planejamento
Estratégico
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Este agrupamento pode ser realizado através de um modelo simples de pontuação ponderada,
vide Tabela 7.

Tabela 7 - Modelo de Pontuação Ponderada
OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3

OBJETIVO 4

TOTAL

PESO

10

8

5

3

-

Ideia 1

1

5

5

1

78

Ideia 2

5

1

3

5

88

Ideia 3

3

1

1

1

46

Após o agrupamento definem-se as metas e o Gerente de Projeto. No capítulo Conceitos
Fundamentais, descreve-se o Gerente de Projeto com suas responsabilidades.
A etapa final de transformação e formalização das ideias surgidas no Planejamento Estratégico
em Projeto consiste na elaboração do Termo de Abertura, vide Anexo I.
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ANÁLISE DE VIABILIDADE
A etapa de Análise de Viabilidade consiste na elaboração de dois estudos: viabilidade técnica
e viabilidade financeira. Na Figura 77 esquematiza-se a entrada/insumos e os tipos de estudo
para elaboração do estudo de viabilidade técnica.

Figura 77 - Esquematização para Elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Para definir os Requisitos dos Stakeholders devemos primeiro conhecê-los, identificar suas
necessidades e os possíveis impactos no projeto.
Partes interessadas nos projetos ou Stakeholders “são pessoas ou grupos que estão
interessadas no desempenho e no sucesso do projeto ou que são impactadas pelo mesmo” –
ICB Versão 3.0, vide Figura 78.

Figura 78 - Partes interessadas nos projetos
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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Os Requisitos são as expectativas dos Stakeholders traduzidas em especificações da meta,
das entregas ou do projeto em si.
As Premissas são hipóteses, informações que consideramos verdadeiras ou reais para o
projeto. Por exemplo: para a estimativa de custo foi considerado o câmbio de R$ 3,90 / US$; o
cliente responderá qualquer dúvida que o desenvolvedor do software tiver em até 5 dias úteis.
As Restrições são limitações de execução e atuação do projeto em condições específicas.
Há vários tipos de restrições, tais como: tempo, orçamentária, qualidade, tecnológicas e
administrativas.
O Estudo de Viabilidade Financeira consiste no cálculo dos indicadores de retorno financeiro
do projeto. São eles:
• Payback Simples e Payback Descontado

Determina quanto tempo o projeto se paga.
No Payback Descontado, o valor do dinheiro
no tempo é considerado.

• Valor Presente Líquido - VPL

É o Valor Presente do fluxo de caixa do
projeto. Determina o lucro que o projeto
gera em termos absolutos. Se for positivo,
o projeto é lucrativo.

• Taxa Interna de Retorno – TIR

É a rentabilidade intrínseca do projeto.
É a taxa, medida em %, que anula o VPL.

PLANEJAMENTO
É na fase do Planejamento que se elabora o plano de gerenciamento do projeto. Elabora-se o
escopo, o custo e o agendamento das atividades.
Mudanças significativas que venham a ocorrer durante todo o ciclo de vida do projeto irão
provocar uma necessidade de reexaminar um ou mais etapas do planejamento.
O primeiro passo da etapa de planejamento é definir e mobilizar a Equipe do Projeto. Nesta
equipe deve conter todas as partes interessadas adequadas, dependendo da influência delas
no projeto e nos resultados. Representantes com função gerencial e técnica, podendo ser
colaboradores da organização ou mesmo representantes externos, tais como: fornecedores,
empreiteiros, consultores, terceiros em geral.
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Definidos os integrantes da equipe, elabora-se o Organograma que estabelece as relações de
hierarquia do projeto, e a Matriz de Atribuições que define as atribuições de cada integrante.
Exemplos de organograma e da matriz de atribuições são apresentado na Figura 79 e Tabela 8,
respectivamente.

Figura 79 - Exemplo de Organograma da Equipe do Projeto
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Tabela 8 - Exemplo da Matriz de Atribuições da Equipe do Projeto
NOME
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FUNÇÃO NO
PROJETO

ATRIBUIÇÕES

Winston
Churchill

Gerente do
Projeto

Alcançar as
metas do
projeto.

Gustave Eiffel

Responsável
pela Engenharia
e Obras

CONTATO
Telefone

E-mail

+XX-YY-WWWW

WChurchill@
project.com

Elaborar, aprovar +XX-YY-WWWW
e executar
projetos de
engenharia.

GEiffel@
project.com

Oscar Niemeyer Responsável
pela Arquitetura

Elaborar e
aprovar projetos
arquitetônicos.

+XX-YY-WWWW

ONiemeyer@
project.com

Sigmund Freud

Responsável
pelo RH

Recrutar,
mobilizar e
treinar a equipe.

+XX-YY-WWWW

SFreud@
project.com

Steve Jobs

Responsável
pela TI

Implantar
e manter
ferramentas
de TI.

+XX-YY-WWWW

SJobs@
project.com
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O próximo passo é a elaboração da Declaração do Escopo. Esta declaração aborda e
documenta os requisitos do projeto, da entrega e do produto, os limites do projeto, os métodos
de aceitação e o controle de alto nível do escopo.
A WBS (Work Breakdown Structure) ou também chamada de EAP é uma ferramenta de
decomposição hierárquica orientada à entrega do trabalho, ou seja, ela é decomposta em
entregas internas e externas do projeto.

Figura 80 - Exemplo de WBS
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

A WBS deve ser completa, organizada e pequena o suficiente para que o progresso possa ser
medido. Os princípios para a construção da uma WBS são:
• Regra do 8-80: o ideal é que um pacote de trabalho ocupe entre 8 e 80 horas de trabalho.
• Regra dos 100 %: a WBS deve incluir 100% (e apenas 100%) do trabalho definido pelo escopo
do projeto e identificar todas as entregas.
• A WBS deve ser voltada a entregas e não a ações.
• Nível de detalhe: considera-se que o nível de detalhe está adequado quando, para cada
pacote de trabalho, conseguimos:
→ Definir apenas 01 responsável;
→ Definir o custo (orçamento) para o pacote de trabalho;
→ Definir um prazo que atenda à regra do 8-80.

• Esquema de codificação: tem que representar a estrutura hierarquia.
Na prática é muito importante que a WBS tenha um link com os outros controles e
documentações como orçamento, plano de aquisições/contratações e até o alinhamento com
o formato de acompanhamento.
O Planejamento da Qualidade se faz necessário para identificar os padrões de qualidade
relevantes para o projeto e determinar como satisfazê-los. Ele se divide em dois: qualidade do
produto e qualidade do trabalho. Na Figura 81 apresentam-se os objetivos de cada um deles.
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Figura 81 - Objetivos do Plano de Qualidade
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Elabora-se a Matriz de Critérios de Aceitação para acompanhamento da qualidade do produto,
vide Tabela 9. Os critérios de aceitação das entregas devem atender aos requisitos do cliente e
do projeto.
Tabela 9 - Exemplo de Matriz de Critérios de Aceitação
PACOTE DE
TRABALHO

ENTREGA

CRITÉRIO DE
ACEITAÇÃO

Eng. Elétrica

Linha de Transmissão Linha de transmissão
toda conectada,
voltagem de 380 V e
amperagem de 1000
mA.

RESPONSÁVEL PELA
ACEITAÇÃO
Gustave Eiffel

O Cronograma é uma das ferramentas mais utilizadas no acompanhamento do projeto.
Na Figura 82, apresenta-se o fluxo para a elaboração do cronograma.
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Figura 82 - Fluxo de Elaboração do Cronograma
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

A seguir descrevem-se alguns conceitos fundamentais para a elaboração do cronograma.
Folga Livre

É a folga disponível a uma atividade tal que não prejudica as
datas de início planejadas de suas sucessoras.

Folga Total

É o atraso máximo que uma atividade pode sofrer sob pena de
atrasar o projeto com um todo.

Caminho Crítico

É aquele que traduz a sequência de atividades críticas que
conectam o evento inicial ao evento final em determinado
projeto, possui folga total zero e determina a duração do
projeto.

Atividade Crítica

É aquela que ao sofrer atrasos irá comprometer o prazo de
conclusão do projeto. Faz parte do caminho crítico.

Linha de Base

É uma estimativa de datas e custos desejados para que projeto
possa ser realizado, definida na etapa de planejamento. Após
o início do projeto, ela é usada para medir o desempenho do
projeto.

Atividade Predecessora

Atividade que começa ou finaliza antes que outras atividades
possam começar.

Inicia-se a elaboração do cronograma com o detalhamento das atividades para a realização das
entregas descritas na WBS. A Figura 83 exemplifica este detalhamento.
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Figura 83 - Exemplo do Detalhamento das Atividades para as Entregas da WBS
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

As atividades devem então ser sequenciadas com base na sua relação lógica de execução,
utilizando os tipos de dependência existentes. Pode ser construído o Diagrama de Rede para
fazê-lo, vide Figura 84.

Figura 84 - Exemplo de Sequenciamento das Atividades
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Os tipos de dependências são:
• Término – Início (TI): O início da atividade sucessora depende do término da predecessora.
• Término – Término (TT): O término da atividade sucessora depende do término da
predecessora.
• Início – Início (II): O início da atividade sucessora depende do início da atividade
predecessora.
• Início – Término (IT): O término da atividade sucessora depende do início da predecessora.
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Para cada atividade do Cronograma devem ser estimados os recursos necessários, vide Tabela 10.
Tabela 10 - Exemplo de Estimativa de Recursos Humanos e Materiais
ENTREGA
Linha de
Transmissão

ATIVIDADE
Ligar os Cabos

RECURSOS NECESSÁRIOS
Humanos

Materiais

1 Engenheiro Eletricista
25 Técnicos Eletricistas
1 Operador de Máquina

2,5 km de cabos alta
tensão
1 Plataforma Elevatória

Com base nos recursos estimados, prevê-se a duração de cada uma das atividades. Nesse
momento, o Caminho Crítico começa a se formar, sinalizado em vermelho na Figura 85.

Figura 85 - Exemplo de Estimativa de Duração das Atividades
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Analisa-se o Cronograma, observando-o e ajustando-o nos seguintes pontos:
• O Cronograma está obedecendo às restrições de tempo e aos requisitos definidos?
• Há superalocação de recursos?
• O Caminho Crítico desenhado está coerente?
• Método do “E-se?” – Construção de Cenários; Técnica de Monte Carlo.
No projeto, o marco é também uma definição de um ponto ou evento importante no projeto.
Frequentemente é associado a mudança de fase ou algum teste de uma entrega.
A Curva de Avanço Físico é obtida através da atribuição de um peso, em percentual de acordo
com o esforço para executá-la, para cada atividade do cronograma. A soma das “Atividades
Filhas” tem que ser 100% da “Atividade Mãe”, vide Figura 86.
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Figura 86 - Exemplo da Curva de Avanço Físico
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

A partir da curva de avanço físico obtém-se a linha de base de tempo do projeto. Ela contém
as datas de início e término de todas as atividades do cronograma e é usada para avaliar
a evolução do projeto monitorando o prazo através da comparação do planejado com o
realizado. Auxilia o Gerente de Projeto a negociar as mudanças solicitadas demonstrando o
impacto que ocorrerá no prazo do projeto.
Com o cronograma concluído, inicia-se a etapa de Elaboração do Orçamento e Planejamento
de Aquisições.
O recurso financeiro inicialmente é fundamentado na disponibilidade do investidor do projeto
com base em um orçamento inicial. Posteriormente é moldada conforme as necessidades e
restrições do projeto.
Para cada atividade definida no cronograma, detalham-se os custos para realizá-la. Cria-se
desta forma a Matriz de Custo, vide Tabela 11.
O planejamento de Recursos feito anteriormente é de grande valia nesse momento (Tabela 10).

Tabela 11 - Exemplo da Matriz de Custo
PACOTE DE
TRABALHO
Eng. Elétrica

ENTREGA

ATIVIDADE

DETALHAMENTO

Linha de
Transmissão

Ligar os Cabos Contratação de Mão de
Obra
Aluguel da Plataforma
Elevatória

CUSTO
TOTAL (R$)
R$ 50.000
R$ 100.000

Com auxílio do Cronograma é possível distribuir os custos de cada atividade no tempo,
elaborando o Fluxo de Caixa Previsto e a Curva de Desembolso, vide Figura 87 e Figura 88
respectivamente.
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Figura 87 - Exemplo de Fluxo de Caixa Previsto
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Figura 88 - Exemplo da Curva de Desembolso
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

De maneira similar, a linha de base de custo é obtida a partir da curva de desembolso.
Para que os processos de aquisições sejam executados sem desconexões ou atrasos, as
mesmas devem estar bem contempladas no Plano de Aquisições. A Figura 12 exemplifica um
plano de aquisições.
Tabela 12 - Exemplo de Plano de Aquisições
PACOTE DE
TRABALHO
Eng. Elétrica

ENTREGA

AQUISIÇÃO

Linha de
Transmissão

Plataforma
Elevatória

TIPO DE
CONTRATO ORÇAMENTO (R$)

PRAZO

Aluguel

25/12/12

R$ 100.000
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O Planejamento de Recursos Humanos consiste na elaboração do Histograma do Projeto
que prevê quantas pessoas e com qual especialização são necessárias em qual momento
do projeto, vide Figura 89. Assim pode-se construir a estratégia de RH para captação e
desenvolvimento de pessoas.

Figura 89 - Exemplo de Histograma utilizado no Planejamento de Recursos Humanos
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

O objetivo do Planejamento de Respostas aos Riscos é aumentar a probabilidade e o
impacto dos eventos positivos e diminuir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos
ao projeto. A Figura 90 apresenta as etapas de elaboração do Planejamento as Resposta aos
Riscos.

Figura 90 - Etapas da Elaboração do Planejamento as Respostas aos Riscos
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Ocorrendo qualquer um dos eventos incertos ao projeto, conforme definido em Risco do Projeto
no capítulo de Conceitos Fundamentais, pode haver um impacto no custo, cronograma ou
desempenho do projeto.
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Na fase Identificar determinam-se os riscos que podem impactar no projeto e documentam-se
as suas características através da elaboração da Árvore de Riscos ou Risk Breakdown Structure
(RBS) que é uma representação organizada hierarquicamente dos riscos, ordenados por
categoria e subcategoria, que identifica as diversas áreas e causas de riscos potenciais, vide
Figura 91.
Os riscos estão intimamente conectados às Premissas e Restrições do Projeto. Portanto suas
análises auxiliam na sua identificação.

Figura 91 - Exemplo de Árvore de Risco
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

A Análise Qualitativa consiste na priorização dos riscos para análise ou ação adicional
subsequente através de avaliação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto,
vide Figura 92.
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Figura 92 - Esquema de Avaliação do Risco: Probabilidades de Ocorrência versus
Impacto no Projeto
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Na Análise Quantitativa mede-se o impacto nos prazos (em dias e em R$) e nos custos do
projeto se o risco acontecer. Por exemplo: gastos com Pessoal por mais tempo, gastos com
Contratos e Terceiros e perda de Receita ou atraso da mesma.
Durante o Planejamento de Resposta são propostas as ações para aumentar as
oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. As estratégias adotadas para o
tratamento dos riscos são classificadas conforme a Figura 93.

Figura 93 - Classificação das Estratégias Adotadas para o Tratamento dos Riscos
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Encerra-se o Planejamento de Resposta medindo o impacto nos prazos (em dias e em R$) e
nos custos do projeto se o risco acontecer. A Matriz de Resposta aos Riscos formaliza em um único
documento todo o planejamento de resposta ao risco, conforme exemplificado na Tabela 13.
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Tabela 13 - Exemplo de Matriz de Resposta aos Riscos

RISCO

CAUSA

IMPACTO

Greve
trabalhista

Situações
inseguras

Atraso de
30 dias

FAROL

CUSTO
SE OCOR- ESTRARER (R$) TÉGIA
1.000.000

Mitigar

CONTRAMEDIDA
RESP.
Implantar
programa
de
Segurança

Gustave
Eiffel

DATA
25/12

Uma comunicação eficaz cria uma ponte entre as diversas partes interessadas envolvidas
no projeto, conectando vários ambientes culturais e organizacionais, diferentes níveis de
conhecimento e diversas perspectivas e interesses na execução ou nos resultados do projeto.
Desta forma, define-se na etapa Planejar as Comunicações a Matriz de Comunicação, conforme
exemplificada na Tabela 14.

Tabela 14 - Exemplo de Matriz de Comunicação
DOCUMENTO
Status Report

OBJETIVO
Reportar a
situação do
projeto

FREQUÊNCIA

MEIO

EMISSOR

RECEPTOR

CÓPIA

Mensal

Email, Reunião

Winston
Churchill

Sponsor,
Acionistas

Equipe

As “Regras do Jogo” devem ser definidas antes do início da execução para o alinhamento
de toda a equipe e dos Stakeholders, etapa denominada Definir as Regras de Controle e
Acompanhamento.
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Figura 94 - Exemplo de Regras de Controle e Acompanhamento
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

A definição dos indicadores é fundamental para o Controle e Acompanhamento do projeto.
Os indicadores que medem diretamente o alcance das metas do projeto, ou seja, o resultado
final é denominado de Itens de Controle.
Os Itens de Verificação medem outros fatores, específicos de uma fase do projeto ou não, que
influenciam nas metas do mesmo. São mais fáceis de mensurar e de perceber. Por exemplo:
tonelada de concreto usado / tonelada prevista e quantidade de não conformidades nas
entregas, etc.
A técnica utilizada para a medição do desempenho do projeto é denominada de Valor Agregado
(EVA – Earned Value Analysis). Ela considera de forma integrada as informações de escopo,
tempo e custo. Mede a relação entre o custo atual já gasto no projeto versus o trabalho já
executado.
Realiza-se a análise do valor agregado através do cálculo de elementos relacionados abaixo:
BCWS (Budget Cost
of Work Scheduled)
ou PV (Planned Value)
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atividade.
• É o custo proveniente do orçamento.
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BCWP (Budget Cost
of Work Performed
ou EV (Earned Value)

• Valor que indica a parcela do orçamento que deveria ser
gasta considerando o trabalho realizado até o momento x o
custo de linha de base para a atividade.
• É calculado como o percentual a atividade realizada
multiplicado pelo seu orçamento.

ACWP (Actual Cost
of Work Performed)

Mostra os custos reais para o trabalho já realizado de uma
atividade até a data de status ou data atual do projeto.

A Figura 95 demonstra a relação entre eles e outros indicadores de performance.
SV (Scheduled Variation)

É a diferença, em termos de custo, entre o valor agregado
(BCWP) e a linha de base (BCWS).
Se SV for positiva, o projeto estará antecipado em termos de
custo, se for negativa, o projeto estará atrasado em termos de
custo.
SV = BCWP – BCWS

CV (Cost Variation)

É a diferença entre o custo previsto para atingir o nível atual
de conclusão (BCWP) e o custo real (ACWP).
Se CV for positiva, o custo estará aquém do valor previsto, se
for negativa, a atividade terá ultrapassado o orçamento.
CV = BCWP – ACWP

Figura 95 - Relação entre os Elementos do EVA e os Indicadores de Performance
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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Finalmente, copilam-se todas as informações geradas nesta fase de Planejamento em um Plano
de Projeto. Este Plano é amplamente utilizado na fase de Execução e por isto deve ser difundido
entre toda a equipe.

Figura 96 - Plano de Projeto
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

EXECUÇÃO
A integração de pessoas e outros recursos para realizar o plano de gerenciamento do projeto
definem a fase de Execução.
• Gerenciar a Execução do Plano de Projetos e suas Mudanças;
• Elaborar o OPR e realizar os Rituais de Gestão.

ENCERRAMENTO
A fase de Encerramento formaliza a aceitação do produto, serviço ou resultado e conduz o
projeto ou uma fase do projeto a um final ordenado.
Os projetos se encerram pelos seguintes motivos:
• São concluídos com sucesso;
• São cancelados ou abortados antes da sua conclusão;
• São absorvidos pela rotina da empresa e deixam de ser tratados como projeto.
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Existem 4 tipos formais de encerramento de projetos:
Adição

Quando o projeto é absorvido pela operação. Normalmente acontece com
projetos em áreas de produção.
Esgotamento Quando os recursos do projeto não estão mais disponíveis.
Ex.: Corte de orçamento, perda de um recurso-chave.
Integração
Quando os recursos do projeto são distribuídos para outras áreas da
organização ou para outros projetos.
Extinção
Quando o projeto é completado e o produto aceito pelos Stakeholders.

No Encerramento é necessário que todas as entregas do projeto sejam formalizadas como
conforme pelo cliente e toda a documentação verificada e arquivada. Na Figura 97 apresentamse as atividades-chave dessa fase.

Figura 97 - Atividades da Fase de Encerramento
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

ELABORAR RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO
Os Relatórios de Avaliação têm por finalidade a analisar o desempenho da equipe interna e o
desempenho dos fornecedores do projeto.
Utilizam-se estes relatórios para montar a equipe de futuros projetos, identificar gaps de
conhecimento da equipe e elaborar um plano de capacitação interna e para elaboração de um
ranking de fornecedores para auxiliar nas futuras contratações da organização.

COMPILAR AS LIÇÕES APRENDIDAS
Qualquer projeto possui incertezas, portanto qualquer projeto gera conhecimento.
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Deve-se documentar todas as Lições Aprendidas ocorridas durante todo o Ciclo de Vida do
Projeto. Geralmente são compiladas pela Gestão do Conhecimento da empresa visto que são
utilizadas no planejamento e execução dos projetos futuros. Na Tabela abaixo apresenta-se um
exemplo de como documentá-las.
Tabela 15 - Exemplo de Lição Aprendida
EVIDÊNCIA
(PROBLEMA OU
OPORTUNIDADE)
Plano de Pagamento
contratual não
baseado nos
principais marcos
do projeto.

QUALIFICAÇÃO
Classificação
Prazo

Impacto
Alto

LIÇÃO APRENDIDA
Criar eventos de pagamentos
de acordo com a conclusão de
marcos do projeto.

ELABORAR OS RELATÓRIOS DE AUDITORIA
Os Relatórios de Auditoria medem as entregas do projeto nos quesitos de escopo, qualidade,
performance, produtividade e eficiência. Mostra aos acionistas se o retorno prometido no
estudo de viabilidade do projeto foi alcançado.

ELABORAR O DATABOOK
Todos os documentos do projeto devem ser formalizados através de Termos de Aceite e
compilados no Databook do Projeto. A composição do Databook é demonstrada na Figura 98.

Figura 98 - Composição do Databook
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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OBTER OS TERMOS DE ACEITES FINAIS
A finalidade de obter os Termos de Aceites Finais é formalizar o encerramento do projeto, dos
contratos e iniciar o período de garantia quando for o caso.

MONITORAMENTO E CONTROLE
Ao executar o Plano, deve-se monitorar e controlar periodicamente todos os itens contidos nele.

Figura 99 - Status Report
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

CONTROLE E EXECUÇÃO DO ESCOPO
O escopo deve ser controlado através da WBS à medida que as entregas definidas forem sendo
realizadas, vide Figura 100.

Figura 100 - Exemplo do Controle e Execução do Escopo
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA
O Cronograma deve ser atualizado periodicamente, através de fatos e dados, conforme a
necessidade do projeto. Deve-se sempre ter a visão da Tendência das Atividades, vide Figura 101.

Figura 101 - Exemplo da Tendência das Atividades
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

No MS Project® atualizam-se as colunas “% Concluída”, o “Início” (através das predecessões) e o
“Término“ (através da Duração), conforme apresentado na Figura 102.

Figura 102 - Atualização do Cronograma no MS Project
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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Com o cronograma atualizado, mede-se o status do Atraso Final e da Evolução Física do
projeto, vide Figura 103.

Figura 103 - Exemplo do Controle do Atraso da Entrega Final e do Avanço Físico do
Projeto
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

A Figura 104 exemplifica contramedidas propostas quando evidencia atrasos no cronograma.

Figura 104 - Exemplos de Contramedidas Propostas quando Evidencia Atrasos no
Cronograma
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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GERENCIAMENTO DO ORÇAMENTO E DAS AQUISIÇÕES
O ideal é que o orçamento seja controlado linha por linha, comparando o orçado com o
realizado. Inclusive através da curva de desembolso, vide Figura 105.

Figura 105 - Exemplo da Curva de Desembolso
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

O acompanhamento do processo de aquisição e contratação se faz necessário, pois impactam
diretamente no resultado, vide Figura 106.

Figura 106 - Exemplo de acompanhamento do processo de aquisição e contratação
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS
O Histograma de Recursos Humanos deve ser controlado em número de pessoas ou em horas
trabalhadas, vide Figura 107.

Figura 107 - Exemplo de histograma utilizado no gerenciamento de recursos humanos
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Riscos nunca param de surgir no decorrer do projeto.
As ações mitigadoras devem ser controladas como um Plano de Ação, vide Tabela 16.
Tabela 16 - Exemplo de Plano de Ação para o controle das Ações Mitigadoras

RISCO

CAUSA

IMPACTO

Greve trabalhista

Situações
inseguras

Atraso de
30 dias

FAROL

CUSTO SE
OCORESTRARER (R$) TÉGIA
1.000.000

Mitigar

CONTRAMEDIDA
Implantar
programa
de Segurança

RESP.

DATA

Gustave
Eiffel

25/12

STATUS
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INDICADORES DE DESEMPENHO
Tanto os Itens de Controle quanto os Itens de Verificação devem ser atualizados periodicamente
e agrupados em Gráficos e Diagramas, vide Figura 108.

Figura 108 - Exemplo do acompanhamento de indicadores de desempenho
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

CONTROLE E GARANTIA DA QUALIDADE
O Controle da Qualidade do Produto deve ser feito com base na Matriz de Critérios de Aceitação
elaborada e comparando com as Especificações Técnicas. Podem ser usadas inspeções e as 7
Ferramentas da Qualidade (Figura 109).

Figura 109 - Sete Ferramentas da Qualidade
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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Para cada um dos itens de Monitoramento e Controle que não alcançarem as metas
estabelecidas, aplica-se a Metodologia PDCA conforme apresentado no segundo capítulo
deste guia.

GESTÃO DE MUDANÇA
Elas surgem de:
• Solicitações diretas dos Stakeholders;
• Sugestões de membros da equipe do projeto;
• Fatores externos. Por exemplo: alteração do cenário econômico
ou surgimento de nova tecnologia;
• Falhas no planejamento. Falha na definição do escopo é a mais comum.
Mudanças em projetos são normais. Não é errado solicitar uma mudança, o errado é não fazer a
gestão correta da mesma.
É muito importante a implantar o processo de Gestão da Mudança, pois ele avalia os impactos
no escopo, no custo, no prazo e/ou na qualidade, formaliza as aprovações e as alterações no
projeto, documenta as requisições de mudança e seus impactos, alinha a expectativa dos
Stakeholders e garante a boa comunicação do projeto.
As etapas iniciais para a implantação deste processo consistem em:
• Definir as regras para a solicitação que deve ser feitas através de procedimentos, fluxos e
formulários;
• Criar o Comitê de Mudança, ou seja, definir os responsáveis pela avaliação e aprovação.
• Definir a alçada de aprovação;
• Definir as formas de divulgação.
Um macrofluxo do processo é apresentado na Figura 110.

Figura 110 - Macrofluxo do Processo de Gestão de Mudança
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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COMUNICAÇÃO
RITUAIS DE GESTÃO
O Ritual de Gestão garante o alinhamento necessário em todos os níveis, vide Figura 111.

Figura 111 - Objetivos das Reuniões do Ritual de Gestão
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

As informações e análises mais importantes devem ser compiladas em um Relatório simples,
direto e completo, que qualquer Diretor possa usar em uma reunião. Denomina-se este relatório
de One Page Report, vide Figura 112.

Figura 112 - Exemplo de One Page Report
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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CASE

Figura 113 - Case Gerenciamento Prático de Projetos
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Qual o objetivo do projeto?
Alcançar a produtividade planejada de duas obras criando condições de perpetuar a otimização
para todas as obras da empresa.

Figura 114 - Painel Gerencial / Ferramenta de Acompanhamento
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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O trabalho na empresa alcançou ótimos resultados, partindo de um resultado de 33% de
produtividade em julho de 2013 e alcançando um resultado 103% de capacidade produtiva.

Figura 115 - Resultados
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Exemplo de análise:
Após a implantação das melhorias, o Tempo Médio de Contratação reduziu em 39%.

Figura 116 - Exemplo de Análise do Tempo Médio de Contratação
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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CONCEITUAÇÃO E APLICAÇÕES DA METODOLOGIA
O fator-chave para dominar uma cadeia de valor é entender a relação de causa e efeito entre os
processos. É preciso gerenciar de forma efetiva para maximizar os resultados.
A Fábrica Virtual é um modelo que permite gerenciar toda a organização como um sistema
tangível, visando à melhoria dos resultados de qualidade, prazos e custo. O foco é 100% nos
clientes finais dos processos.
Cada entrega é medida, tornando-se possível identificar corretamente os gargalos e assim
direcionar os esforços para uma rápida correção. Este direcionamento vem trazendo resultados
satisfatórios em nossos clientes, vide Figura 117.

Figura 117 - Resultados obtidos com a aplicação da Gestão de Processos por Meio de
Fábricas Virtuais
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Aplica-se o programa em 3 etapas descritas abaixo:

Figura 118 - Etapas de implementação da Gestão de Processos por meio de Fábricas
Virtuais
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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MATURIDADE EM GESTÃO
A Maturidade em Gestão é medida e classificada em 5 faixas apresentadas abaixo:

Figura 119 - Níveis para Desenvolver a Maturidade de Gestão
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

FATOR DE COMPETITIVIDADE
O Fator de Competitividade mede a relação entre o custo nominal e a capacidade de agregar
valor do processo.
Para a verificação do valor agregado, é preciso posicionar os processos na Matriz de Valor
Agregado (Valor Agregado x Custo do Processo), conforme apresentado na Figura 120 e Figura 121.

Figura 120 - Matriz de Custo do Processo
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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O valor do agregado é medido através da verificação do desempenho do processo,
monitoramento de indicadores e se estão atingindo a meta, vide Tabela 17.

Tabela 17 - Exemplo do Valor Agregado versus Custo do Processo

PROCESSO

CUSTO DO
PROCESSO

% ATINGIMENTO
DA META

% MELHORIA
DOS INDICADORES

ANT

R$ 5.500.000

20%

30%

AT

R$ 27.500.000

43%

71%

Compras

R$ 6.200.000

42%

47%

Manutenção

R$ 34.100.000

38%

58%

Figura 121 - Exemplo da Matriz de Valor Agregado
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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Figura 122 - Custo Nominal versus Custo Real
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

O Desperdício (Δ) é o somatório das Desconexões e Disfunções do processo. Ele também
representa no processo a diferença entre o Custo Nominal e o Custo Real.
Um processo é considerado com boa gestão quando há equilíbrio entre o Custo Nominal e a
Capacidade de Agregar Valor.
Há várias maneiras de identificar e apurar as Desconexões e Disfunções do processo. Na Figura
123, exemplificam-se algumas delas.

Figura 123 - Exemplos Desconexões e Disfunções
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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OPERATION FOLLOW UP E FÁBRICA VIRTUAL
O processo de implementação do Operation Follow Up e Fábrica Virtual deve ser gerenciado
em um ciclo contínuo para manter sua integridade e permitir a transformação por meio do
gerenciamento, independentemente do número de fases e dos rótulos utilizados, esse ciclo
pode ser associado ao PDCA, conforme apresentado na Figura 124.

Figura 124 - Associando a Metodologia de Gestão de Processos por Fábricas Virtuais
com o PDCA
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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Divide-se em 5 etapas a fase de implementação do Operation Follow Up e Fábrica Virtual,
conforme apresentado na Figura 125.

Figura 125 - Fases de Implementação do Operation Follow Up e Fábrica Virtual
Fonte: BPM CBOK – Guia para gerenciamento de processos de negócio

ORGANIZANDO A ESTRUTURA DE GESTÃO
Nesta primeira etapa de implementação da Gestão de Processos por Fábricas Virtuais
consegue-se mapear os impactos de cada tarefa no produto final do processo, bem como as
interfaces e os pontos críticos.
As etapas de Diagnóstico de Processos e Levantamento da Documentação Existente consistem na
realização de entrevistas com os colaboradores-chave responsáveis pelos processos de negócio
da empresa e na apuração dos padrões operacionais já estabelecidos com a finalidade de:
• Mapear as tarefas: tempo de execução, documentação e indicadores;
• Coletar evidências dos principais processos;
• Identificar os focos de atuação, principalmente os gargalos.
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À medida que se organiza a estrutura de gestão, a Cadeia de Valor é elaborada e/ou refinada até
chegar à representação fiel do negócio, através do mapeamento da sequência de atividades,
processos e recursos, etapa denominada de Consolidação da Cadeia de Valor. Na Figura 126,
apresenta-se um exemplo de Cadeia de Valor.

Figura 126 - Exemplo de Cadeia de Valor
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

O Alinhamento dos Níveis de Modelagem é realizado a partir de uma visão lógica e física,
vide Figura 127.

Figura 127 - Diretrizes e Visões do Alinhamento dos Níveis de Modelagem
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Definem-se os indicadores com a finalidade de medir a qualidade e os resultados de um
processo, permitindo que o mesmo seja gerenciado, etapa denominada Estabelecendo
Indicadores de Acompanhamento. O desempenho dos processos deve atingir as metas
monitoradas por intermédio dos PPIs (Process Performance Indicators) e dos KPIs (Key
Performance Indicators).
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KPIs: monitoram o efeito. Não permitem mais alterar um
dado resultado. Também conhecido como Indicadores
de Fim e Itens de Controle.
PPIs: monitoram a causa antes do efeito e têm a
possibilidade de alterar o curso para o alcance dos
resultados. Também denominados de Indicadores de
Meio e Itens de Verificação.
É fundamental nesta etapa entender e priorizar com os responsáveis o que de fato precisa ser
medido para garantir a avaliação da eficiência e eficácia do processo.
Na Figura 128 apresenta-se o racional para a elaboração dos indicadores.

Figura 128 - Racional para Elaboração dos Indicadores
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

O Mapa de Indicadores elaborado na etapa anterior alimenta o banco de dados da ferramenta
de acompanhamento, Business Process Management (BPM), construída na etapa seguinte,
Construção da Ferramenta de Acompanhamento. Na Figura 129 apresenta-se um exemplo
de Cadeia de Valor construída na ferramenta BPM.
O objetivo da ferramenta é fornecer uma visão ampla de como o negócio desempenha suas
operações. Os faróis no subprocesso permitem identificar facilmente os pontos de atenção.
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Figura 129 - Exemplo de Cadeia de Valor construída na Ferramenta de
Acompanhamento BPM
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Uma visão focada em apenas um processo em que enxerga-se até o nível de atividade com os
respectivos indicadores é a BAM (Business Activity Monitoring), vide Figura 130.

Figura 130 - Exemplo de Business Activity Monitoring
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Uma terceira visão comumente utilizada e que permite rastrear os principais desvios, analisar o
processo e consequentemente facilita na identificação da causa raiz é a Árvore de Indicadores.
Nesta visão, obtêm-se de forma clara e objetiva o desdobramento/relação de todos os
indicadores acompanhados de cada processo.
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Figura 131 - Exemplo de Árvore de Indicadores
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Um único indicador também pode ter seu histórico de desempenho analisado a partir da
Gestão à Vista, vide Figura 132.

Figura 132 - Exemplo de Histórico de Desempenho de um Determinado Indicador
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Se identificado um desvio no indicador, é necessário criar um plano de ação para mitigá-lo, que
também pode ser monitorado na própria ferramenta, vide Figura 133.
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Figura 133 - Exemplo de Acompanhamento da Execução do Plano de Ação
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

MODELANDO E GERENCIANDO OS PROCESSOS DE NEGÓCIO
A etapa Modelando e Gerenciando os Processos de Negócio inicia-se com a fase Definição
da Governança de Acompanhamento que é uma abordagem utilizada para interação entre
os responsáveis de processos, tomadores de decisões e responsáveis pela implantação e
execução das ações propostas,

Figura 134 - Governança de Acompanhamento
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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Governança aplicada a processos de negócio implica:
• Tomada de decisão estruturada sobre como os processos funcionam em relação à entrega de
valor para o cliente;
• Abordagem padronizada para controle e implementação de mudanças de modo que os
processos trabalhem para gerar valor para o cliente.
O próximo passo é a Formação das Equipes de Transformação.
A Equipe de Transformação deve estimular as pessoas a agirem proativamente e rapidamente
quanto à gestão dos resultados dos processos. A atribuição de cada participante está
apresentada na Figura 135.

Figura 135 - Diagrama da Equipe de Transformação
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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Promover a modelagem AS IS consiste no entendimento da realidade do estado atual de um
processo e identificação dos problemas e das oportunidades que existem.
O passo a passo de como promover a modelagem AS IS está descrito na Figura 136.

Figura 136 - Passo a Passo da Modelagem AS IS
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Figura 137 - Exemplo de Formulário de Modelagem AS IS
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

A notação BPMN, Business Process Model and Notation, é um conjunto padronizado de
símbolos e regras que universalizam a linguagem de fluxogramas de processos. Na Figura 138,
apresentam-se exemplos da notação BPMN.
apresenta-se exemplos da notação BPMN.

Figura 138 - Exemplos da Notação BPMN
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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Figura 139 - Fluxo AS IS no Software BIZAGI
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

As atualizações e padronizações constantes das documentações dos processos, vide Figura
140, são fundamentais para as tratativas de resultados e apresentações em todos os níveis,
tornando o conhecimento explícito e útil para capacitação dos colaboradores e melhoria
contínua dos processos. Etapa denominada de Alinhamento de Padrões e Documentações.
Consolida-se a documentação em um Book de Procedimentos.

Figura 140 - Documentações dos processos
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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Treinamento e Capacitação é o passo seguinte em que se aplicam as rodadas de treinamento
para assegurar disseminação do conhecimento, a capacitação das Equipes de Transformação
no Método do PDCA e na Ferramenta BPM.
A metodologia do PDCA está apresentada no capítulo Metodologia PDCA.
A Rotina de Monitoramento e Controle de Indicadores é imprescindível para correção e/ou
fortalecimento da estratégia estabelecida. Na Figura 141 obtém-se a frequência, a atuação e o
foco das reuniões operacionais e gerenciais.

Figura 141 - Política para Rituais de Gestão
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Quanto maior o acompanhamento e quanto menor a frequência de apuração dos indicadores,
mais rapidamente implantam-se as contramedidas, diminuindo o impacto negativo nos
resultados almejados.
Encerra-se assim a etapa Modelando e Gerenciando os Processos de Negócio.

GARANTINDO A CONFORMIDADE DOS PROCESSOS
A etapa Garantindo a Conformidade dos Processos inicia-se com a realização de workshops
estruturados, conforme os 6 passos apresentados ao lado, para Promover a Modelagem TO
BE com a participação da Equipe de Transformação.
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MODELAGEM TO BE
1 Debate sobre a situação atual
Explanação do modelo “AS IS”:
Estrutura, fluxos dos processos, normas,
políticas e regulamentos existentes.
2 Análise Fatos e Dados
Entendimento das oportunidades encontradas nos processos:
Comparação de desempenho e identificação das melhores
práticas.
3 Definição das diretrizes estratégicas do negócio
Definição das diretrizes que deverão necessariamente
estar contempladas no modelo proposto.
4 Brainstorming: Oportunidades e sugestões de melhorias
Com base nas análises de fatos e dados, levantamento
coordenado de ideias para analisar os problemas existentes
e propor sugestões de melhoria.
5 Priorização das sugestões
A equipe de transformação será orientada sobre a forma
com que deverão ser priorizadas as sugestões de melhoria.
6 Definição de novos padrões do processo
e elaboração do plano de implantação
Elaboração dos fluxos, políticas, normas,
regulamentos e procedimentos propostos.
Com base nas sugestões de melhoria priorizadas, elaboração
do Plano de Implementação do Processo.
		
Após a realização dos workshops, todos os procedimentos existentes que não sofreram
modificações, bem como os modelados (TO BE), são compilados em um manual completo de
processo trabalhado. Denomina-se esta fase de Consolidação dos Manuais de Gestão.
O próximo passo é Formação dos Guardiões de Processo. São eles que coordenam e
gerenciam o desempenho dos processos no dia a dia, zelam pela aderência aos padrões e
políticas internas (compliance) e lideram as iniciativas de transformação dos processos.
As principais atribuições dos Guardiões são:
• Lideram equipes para avaliar, priorizar e implementar requisições de mudanças de processos;
• Propõem cursos de ação corretiva se o desempenho dos processos não é atingido;
• Provêm suporte às Equipes de Transformação na gestão do processo;
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• Controlam, priorizam e acompanham as necessidades dos processos;
• Apuram e reportam dados de desempenho dos processos.
O passo seguinte é Estabelecer a Rotina de Verificação.
A verificação dos processos consiste basicamente na condução de DTOs (Diagnósticos do
Trabalho Operacional) para apurar a conformidade dos padrões existentes.
Nessa fase se padroniza, normaliza e audita processos e procedimentos. Todos os POPs
(Procedimentos Operacionais Padrão) são avaliados quanto:
• Elaboração dos relatórios das auditorias com no mínimo: padrão auditado, status (conforme,
não conforme), descrição das melhorias e não conformidades;
• Registro das não conformidades identificadas;
• Realização do tratamento das não conformidades.
Os critérios de avaliação e um exemplo do formulário da Matriz de Verificação estão
apresentados na Tabela 18 e Figura 142, respectivamente.

Tabela 18 - Critérios de Avaliação Aplicados na Condução de DTOs
DIMENSÃO AVALIADA
Conformidade

Capacitação

Aderência
Disponibilidade
Comunicação
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DESCRIÇÃO
Itens para avaliar se os instrumentos normativos (políticas, normas,
instruções de trabalho, procedimentos e fluxos de processo) estão
sendo cumpridos e respeitados.
Itens para avaliar se os treinamentos em procedimentos e padrões
foram aplicados conforme programação definida pelas áreas,
seguindo as instruções normativas.
Itens para avaliar se os colaboradores conhecem e utilizam as
instruções normativas referentes ao processo avaliado.
Itens para avaliar se as informações estão evidentes, disseminadas e
disponíveis aos colaboradores de maneira fácil e ágil.
Itens para avaliar a existência de meios de comunicação e utilização
dos canais de interação entre os colaboradores e Escritório de
Processos.
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Figura 142 - Exemplo de Formulário da Matriz de Verificação
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Redefinição dos SLAs dos Processos consiste em ajustar as metas preestabelecidas a partir
dos dados levantados pelos Guardiões de Processos em suas rotinas de verificações.
O Escritório de Processos é responsável pela avaliação do atendimento dos SLAs (Service Level
Agreement) e alcance de metas de tempo, custo, capacidade e qualidade, bem como melhorias
nos processos e áreas funcionais individuais. Na figura 143 apresenta-se a composição do
Escritório de Processos.

Figura 143 - Composição do Escritório de Processos
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

O Monitoramento do Valor Agregado do Processo se faz necessário para medir a melhora
na competitividade e o impacto das melhorias implantadas e das ações de contramedidas
executadas.
Uma vez calculado o fator de competividade do processo, prioriza-se o processo mais crítico,
ou seja, aquele com o maior valor de diferença em relação ao valor nominal. O cálculo do fator
de competitividade está descrito em Fator de Competitividade.
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ESTABELECENDO A GESTÃO CORPORATIVA DOS PROCESSOS
Desde a primeira etapa Organizando a Estrutura de Gestão se estabelece a Gestão Corporativa
dos Processos com a finalidade promover o foco no resultado, bem como desenvolver os
gestores na metodologia do PDCA.
O passo a passo para a implementação da Gestão Corporativa está descrito abaixo, vide Figura 144:

Figura 144 - Gestão Corporativa dos Processos
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

APRIMORANDO AS TECNOLOGIAS DE BPM
Com as redefinições da etapa Garantindo a Conformidade dos Processos, se faz necessário
parametrizar e atualizar a ferramenta de acompanhamento BPM.
Divulgação dos resultados, auxílio na tratativa dos desvios, padronização das apresentações
de ações corretivas, acompanhamento do status dos planos de ação e padronização das
apresentações das reuniões gerenciais são alguns dos benefícios da ferramenta que auxilia na
implantação e acompanhamento do novo processo definido.
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CASE

Figura 145 - Case Gestão de Processos por meio de Fábrica Virtual
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Principal problema identificado
• Atraso na entrega final das obras em 6 meses
→ Prazos contratuais e prazos previstos de conclusão das obras discrepantes
→ Média de atraso de entrega de obra de 6 meses
→ Altos valores pagos por multas por quebra de prazos contratuais com clientes
→ Aumento do custo fixo médio de obra
→ Aumento do custo de capital parado

137

5 - GESTÃO DE PROCESSOS POR MEIO DE FÁBRICAS VIRTUAIS

Figura 146 - Ganhos de Gestão
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.

Figura 147 - Resultados na Redução de Atraso das Obras
Fonte: Centro de Estudos Avançados – Aquila Schweiz AG, Zurich – © Copyright Instituto Aquila 2017.
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ANEXOS
1. Exemplo do Termo de Abertura.
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INFRAESTRUTURA (OBRAS PÚBLICAS E CONCESSÕES)

Concessões e Parcerias
Público-Privado
Ano: 2017

PAC - Radiografia dos
Resultados 2007 a 2015
Ano: 2016

Proposta para Ampliar
a Participação de
Empresas 2º Edição
Ano: 2016

Guia para Organização
das Empresas em
Consórcios
Ano: 2016

Guia sobre Aspectos
Jurídicos e Regulatórios
Ano: 2016
Disponível também
em Inglês e Espanhol

PAC - Avaliação do
Potencial de Impacto
Econômico
Ano: 2016

Disponível também
em Inglês e Espanhol

Um debate sobre
Financiamento de
Longo Prazo para
Infraestrutura
Ano: 2016
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Encontro Internacional
de Infraestrutura e
PPPS
Ano: 2015
Disponível também
em Inglês e Espanhol

Proposta para Ampliar
a Aplicação em Estados
e Municípios
Ano: 2016
Disponível também
em Inglês e Espanhol

Ciclo de Eventos
Regionais Concessões e
PPPs - Volumes I e II
Ano: 2016
Disponível também
em Inglês e Espanhol

Investimento em
Infraestrutura e
Recuperação da
Economia
Ano: 2015
Disponível também
em Inglês e Espanhol

Diálogo CBIC-TCU
Contribuição da
CBIC para o Manual
“Orientações para
Elaboração de Planilhas
Orçamentárias de Obras
Públicas”
Ano: 2014

RESPONSABILIDADE SOCIAL E EMPRESARIAL

Ética e Compliance
na Construção Civil
- Fortalecimento do
Controle Interno e
Melhoria dos Marcos
Regulatórios e Práticas
Ano: 2016

Ética e Compliance
para Instituições e
Empresas do Setor da
Construção
Ano: 2016

Código de Conduta
Concorrencial
Ano: 2016

Plataforma Liderança
Sustentável
Ano: 2016

Disponível também
em Inglês e Espanhol

cbic.org.br/liderancasustentavel

Disponível também
em Inglês e Espanhol

Disponível também
em Inglês e Espanhol

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO

Energias Renováveis
Gestão Eficiente da
Energia na Indústria
da Construção
Ano: 2016

Recursos Hídricos
Gestão de Recursos
Hídricos na Indústria
da Construção
Ano: 2016

Disponível também
em Espanhol

Disponível também
em Espanhol

Mapeamento de
Incentivos Econômicos
para a Construção
Sustentável
Ano: 2015

Manual de Implantação
do Conselho de
Desenvolvimento da
Cidade
Ano: 2014

Disponível também
em Espanhol

Guia de Orientação
para Licenciamento
Ambiental
Ano: 2015
Disponível também
em Espanhol

Desenvolvimento com
Sustentabilidade
Ano: 2014

Guia de Compra
Responsável
Ano: 2015
Disponível também
em Espanhol

O Desafio de Pensar
o Futuro das Cidades
Ano: 2014
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Coletânea
Implementação do BIM
- Volumes I, II, III, IV e V
Ano: 2016

Catálogo de Inovação
na Construção Civil
Ano: 2016

Boas Práticas
para Entrega do
Empreendimento
desde a sua Concepção
Ano: 2016

Analise dos Critérios de
Atendimento à Norma
de Desempenho ABNT
NBR 15.575
Ano: 2016

Guia Nacional para a
Elaboração do Manual
de Uso, Operação
e Manutenção das
Edificações
Ano: 2014

Guia Orientativo para
atendimento à Norma
ABNT NBR 15.575/2013
Ano: 2013

Catálogo de Normas
Técnicas - Edificações
Ano: 2016

MERCADO IMOBILIÁRIO

Perenidade
dos Programas
Habitacionais
Ano: 2016
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Sistema Brasileiro
de Poupança e
Empréstimo e o Crédito
Habitacional
Ano: 2015

I Encontro Nacional
sobre Licenciamento
na Construção
Ano: 2014

O Custo da Burocracia
no Imóvel
Ano: 2014

RELAÇÕES TRABALHISTAS

Guia Orientativo
de Incentivo
a Formalidade
Ano: 2016

Guia Orientativo
de Áreas de Vivência
Ano: 2015

Guia Orientativo
de Segurança
Ano: 2015

Guia Contrate Certo
Ano: 2014
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